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Ontdekking van de zuidkust van Nieuw-Guiuea en de noordkust van
Australië door her jacht het Duif ken en door Luis Vaez de Torres in 1606.
Expeditie van Pedro de Acuna, gouverneur der Philippijneu, naar de Mo-
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Van de groote eilanden, die zich ten Oosten van den
Maleischen archipel uitstrekken, was in 1605 nog niet meer
bekend dan een strook van de noordkust van Nieuw-Guinea.
Er waren wel verhalen van een groot Zuidland bij de Portu-
geezen in omloop, maar tot eene verkenning schijnt het niet
gekomen te zijn. Evenmin weten wij met zekerheid of' zij
gepoogd hebben met de bewoners van Nieuw-G uinca's zuidkust
in aanraking te komen; eene schetskaart van den archipel in
het onlangs uitgegeven werk van Manuel Godinho de Eredia,
een van de weinige Portugeezen van dien tijd die belang
stelden in nieuwe ontdekkingen ' , in verband met hetgeen
Hollandsche zeevaarders in 1602 aan den Oosthoek van Cc.ram
vernamen*, maakt dit echter waarschijnlijk. Thans werd van
Hollandsche zijde een poging gedaan om zicli omtrent die
zuidkust meer licht te verschaffen. Toen Steven van der Haghen
don 5 November 1605 van Bantam naar Nederland terugkeerde

* Malacca, l'Inde meridionale et Ie Cathay. Ms. orig. autogr. de G. de K.
reproduit en fac-simile et traduit par Léon Jansaeo. Jirux. 1882, p. 28.

^ Zie: De Reilen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea door P. A. Leupe.
'sGravcnh. 1875, p. 3.
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liet hij daar het jacht "het Duifkeii" achter, en het zal wel
in overleg met dien onderzoeklievenden vlootvoogd geweest zijn
dat het hoofd van den handel te Bantam , Jan Willemsz Verschoor,
dit scheepje voor een verkenningstocht naar die onbekende
kusten bestemde. De reis werd ondernomen onder 't beleid van
den schipper Willem .Fansz en den commies Jan Lodewijcksz
Rosingeyn. Hun journaal is niet tot ons gekomen, maar uit
verschillende gegevens ' is liet volgende met zekerheid op te
maken.

Het Duifken verliet Bantam den 2S November 1605, be-
zocht de Kei- en Aru-eilanden, bereikte van daar de kust van
Nieuw-Guinca op 4° of 3° Zbr. en voer die langs tot aan de
ondiepten der Torres-straat. Deze hield hij waarschijnlijk, even
als Carstensz en Tasman na hem, voor een inham, want hier
nam hij zijn koers zuidelijk en voer de oostkust der golf van
Carpentaria, een deel dus van de noordkust van Nieuw Holland,
langs tot op 13" 7.V Zbr. Hier en daar werd eene landing
beproefd , maar zoowel de Papoes als de Australiers wantrouwden
de vreemdelingen en ontvingen hen vijandig. I5ij een dier
ontmoetingen werden negen man vermoord. Men kon dus van
de gelegenheid en voortbrengselen van 't land niets vernemen

• 1*. De aanteekeningen van den Engelscheu kapitein John Saris bij Piirchas
I. 385; 2" het journaal van Carstensz, die in 1623 denzelfden weg volgde en
een journaal of aanteekeniugen omtrent de reis van «het Duif ken» gebruikte,
uitgeg. door L. C. D. van Dijk in: Mededeeliugen uit het Oost-Indisch Archief
(Amst. 1859) I bl. 2 1 , 47, 49; 3° eeue kaart van Joa. Janssonius te Amster-
dam («Indiae Urieutalis nova description) die zoover ik weet het eerst voorkomt
in den Atlas Mercator-Hondius vau 1633. (Die vau 163& heeft haar nog niet).
De heer Robidc van der Aa heeft de plaatsen op deze kaart die het >l)uifken»
aan de kust van N.Guinea aandeed besproken in de door hem uitgegeven «Reizen
naar Ned. Nieuw Guinea» (1879) bl. 316, 421, 424. De ontdekkingen van
Carstensz komen eerst voor op een latere kaart van Uend. Hondiu» (Atlas vau
1638); 4". de Instructie in 1644 aan Abel Tasman medegeven toen hij zijn
bekende outdekkingsreis zou ondernemen, üe heer Ch. Ruelens, die in de voor-
rede van bovengenoemd werk van Godinho de Eredia in twijfel trekt of Willem
Jansz eeu deel der noordkust van Australië is langs gevareu, had door het jour-
naal van Carstensz te raadplegen zich daarvan kunnen overtuigen. De naam
»Keerweer» dien hij op oude kaarten aan de zuidkust van Nieuw-Guiuea vond,
is niet van het «Duifken» maar van Carstensz afkomstig. Wat voorts de mede-
deeliugen van den heer Luute omtrent de reis van het «üuifken» aangaat (zie:
P. A. Lsupe, De Reizen der Nederlanders naar het Zuidland. Amst. 18G8 bl.
6—9), hjj heeft blijkbaar oude kaarten geraadpleegd maar niet geweten dat de
namen hierop vermeld eerst door latere reizigers gegeven werden. Dat is b.v.
zeker het geval met sommige plaatsen aan de kust van N.-Guinea die van Carstenz
(blijkens zjjn journaal) haar naam ontvingen.
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en kreeg weldra gebrek aan ververschiug, die tot terugkeer
noopte. Den uitersten hoek van 't ontdekte land noemde men
Kaap Keerweer. Het jacht kwam zonder verderen tegenspoed
te Bauda. Van daar werd door een Indisch koopman (Kling)
die in een javaansche jonk noten en foelie geladen had, den
15 Juni 1606 de tijding van zijn terugkeer te Bantam aan-
gebracht. De slechte uitslag van dezen tocht schijnt voor ' t
oogenblik van verder onderzoek te hebben afgeschrikt.

Wij maakten zoo even melding van de Torres-straat. Deze
zou eerst twee eeuwen later dien naam ontvangen, hoewel zij
in ditzelfde jaar 1606 ontdekt en doorgevaren werd door den
Spaanschen kapitein Luis Vaez de Torres; maai' zijn reisverhaal
bleef in de archieven te Manila verscholen, en werd eerst zoo-
veel later aan ' t licht gebracht. Het schip van Torres behoorde
tot een eskader van drie schepen, die onder bevel van den meer
ijvcrigen dan bekwamen Pedro Fernandez de Quiros den 21
December 1605 de haven van Callao in Peru verlieten om een
ontdekkingstocht te doen in den Stillen Oceaan. Zij wierpen
de ankers uit voor het grootste der Nieuwe Hebriden dat zij
Espiritu Santo noemden. Quiros hield het voor een deel van
het vasteland van Australië, waarvan hij zich dan ook de
ontdekking toeschreef. Het volk van 't admiraalschip kwam
hier tegen hem in opstand en dwong hem naar Amerika terug
te keeren. Torres, met de beide andere schepen achtergebleven,
zette op ' t eind van Juni 1606 de reis eerst in ZW. en daarop
in NW. richting voort, bereikte toen de ZO. kust van Nieuw
Guinea en bracht twee maanden door om zich tusschen de
banken, die dat eiland aan Nieuw Holland verbinden, een weg
te banen. Daarop voer hij Nieuw-Guinea ten Zuiden langs, landde
op verschillende plaatsen en nam die voor den Koning van
Spanje in 't bezit (zoo het heette). Toen hij de westkust be-
reikte, ontmoette hij Mohammedanen met vuurwapenen, die hier
hun godsdienst verspreidden en hun gezag vestigden. Zij
voorzagen hem van levensmiddelen en gaven hem inlichtingen
omtrent de MoluklÜen. De Hollandsche schepen, zeiden zij,
waren nog niet hierheen doorgedrongen. Of het op het vaste-
land van Nieuw-Guinea of op een der Papoe-eilauden was
dat Torres deze volgers tan den Islam ontmoette is niet uit
te maken; waarschijnlijk stonden zij met den Sultan van
Batjan in betrekking, want Torres zette thans zijn koers naar
dat eiland, waar hij eenige landgenooten aantrof en van hen



52

in bijzonderheden vernam hetgeen in de laatste maanden door
de Spanjaarden verricht was. Dit hebben wij thans te verhalen '.

De tijding der verovering van Ambon door Steven van der
Haghen * was door de Portugeesehe vluchtelingen te Malaka
aangebracht. Audré Furtado de Mendoza, die daar nog het
bewind voerde, woedend over dit verlies, had eenigen hunner,
die hij als schuldig aan de overgave beschouwde, gevangen
uenomen, maar de kapitein, Ciaspar de Mello, was in het
binnenland ontsnapt. Bevreesd dat liet fort op Tidore hetzelfde
lot zou ondergaan als dat op Ambon — en dat die vrees niet
ijdel was hebben wij gezien — zond hij in aller ijl twee goed
bemande galjooten naar de Molukken en richtte tot 1). Pedio
Aeuiia, den gouverneur der Philippijnen, de dringende bede
om de Molukken te hulp te komen. J3e Vicekoning te Goa,
schreef hij, had hem gedurende de vijfjaren die hij reeds in
deze streken had doorgebracht geen bijstand van beteekenis

gezonueu en net Haperde liem zoowel aan de noodige man-
schappen als vaartuigen om zich zelf ten tweeden male naar
de Molukken te begeven. *

Acuïia hield zich zelf overtuigd dat eene groote expeditie
voor het behoud der specerij-eilanden onvermijdelijk was en
had er bij de Spaansche Regeering herhaaldelijk op aangedrongen
dat hem daarvoor de noodige troepen zouden gezonden worden.
In 1001 werd hieraan gevolg gegeven; 500 man onder Juan
de Esquivcl gingen van Spanje naar Mexico onder zeil oin
van daar, door den Vicekoning tot 800 man versterkt, de
reis naar de Philippijnen te vervolgen. In Juni 1605 zetten
zij te Manila voet aan wal. *

Terzelfder tijd kwamen de Portugeesehe vluchtelingen van

i Van het reisverhaal van Torres, geschreveu te Manila deu 12 Juli 1607 is
het eerst eene vertaling uitgegeveu door Burney in zijne "History of the voyages
in the S. Sea» (II p. 467—78). Ecu vollediger tekst vindt men achter Ant. de
Morga'8 werk door de Hakluyt-Society uitgegeven (Appendix VI). Van de ont-
dekking v»n Torres wordt reeds gesproken (zonder zijn naam en zondor opgave
van datnm) in het journaal van Speci achter dat van Verhoeff in «Begin en
voortgang der O.-I. Comp.» I I , 15e stuk, bl. 90, en in de llistoria y aiïal
relacion de las cosas que hizieron los Padres de la Comp. de Jezus por las partes
de Orieute... los anos de 607 y 608 (Madrid 1614) p. 135. Zie ook Robidé
van der Aa, Reizen naar Nederl. N.-Gninea, hl. 252 aant.

* Zie .<•<! Zesde gedeelte, bl. 226.
* Zi', dezeu brief die blijkbaar van 1605 dagteekent bij Argcusola p. 274—77,

waar hij veel te vroeg geplaatst is, nog vóór den tocht vau Furtado in 1601!
* Argeusola p. 305—8, 311—14, 349; Morga p. 243, 249.
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Tidore de tijding brengen dat de Molukken voor den Koning
verloren waren en de gelieeie archipel zich thans in de macht
der Ternatane» en Hollanders bevond. Men vreesde zelfs dat.
de laatsten Irairae veroveringen tot de Philipprjnen zouden
uitstrekken. • Acuna zond hierop versterking naar de Zuidelijke
Plülippijnen en verhaastte de uitrusting der oorlogsvloot die
de Molttkken moest heroveren.

Den J5 februari 1606 verliet deze vloot de verzamelplaats
aan de zuidkust van Pauay om den tocht te ondernemen. Zij be-
stond uit vijf grooto schepen en een aantal galeien en kleinere
vaartuigen, in alles 36 zeilen, waaronder drie Portugeeseho
galjooten, één onder bevel van den gewezen kapitein van Tidore
Pedro Alvarez de Abreu, en twee die, zooals wij straks zagen,
van Malaka gekomen waren. De bemanning der vloot bestond
uit 1300 Spaansehe en i<00 inlandsche soldaten (Pampangos
en Tagalen], .met een dienstpersoneel, als wij Argensola gc-
looven mogen, van bij de 1300 man, voor de helft roeiers.
Acuiia stond zelf aan 't hoofd der expeditie; maestro del campo
was .Tuan de. Esquivel.

Onderweg deed men la Galdera aan, aan de Oostkust van
Mindanao, om water in te nemen; bij het uitzeilen van die
plaats strandde het vlaggesehip, doch de manschappen en
de ainmuuitie werden geborgen. Terwijl de zeilschepen onder
Esquivel de Sulu-zee overstaken, voer Acuna met de galeien

i Argensola p. 347—50. Zekere Antonio de Silva die van Ambon kwam, waar
hij als tolk in dieust der Hollanders geweest was, vertoonde aan Acuna afschrift
van een brief door een Hollandscheu admiraal geschreven vau het eiland Borneo
aan deu sultan van Ternate, en afkomstig van zekeren kapiteiu «Philipo Bis-
segop» die dien brief met kostbare geschenken aan deu Sultan moest overhan-
digen. De admiraal deelde den Sultan mede hoeveel tegenspoed de schepen van
Furtado op hun overtocht van Ternate uaar Malakn (in Juli 1603) ondervonden
hadden door storm eu vijandelijke bejegening, en beloofde hem dat hij met eeu
grooter macht, die hij uit Holland verwachtte, in de Molukken zou komen om
de Spaujaardcn te verjagen en het gebied over de zee tot aan China toe te be-
vestigen. Ilij verzocht hem daartoe de vriendschap met den sultan van Mindanao
te vernieuwen en dezen aan 't verstand te brengen dat de Hollanders zijne vrienden
waren, opdat hij zijne haveus voor hen zon openslellen en huu bij zijn komst
vriendschap zou bewijzen. Antonio de Silva wist er bij te voegen dat de Sultan
van Termite den brief ontvangen en niet nagelaten had aan 't verzoek van den
Hollandschen admiraal te voldoen. Deze zal denkelijk Wybnuid van Warwijck
geweest zijn die in 't begin van 1604 van de kust van liornco een zijner schepen
naar Teruate zond. Zie mijn Zesde ged. p 220; l)c Jonge III 23. Filip de His-
schop was wuarschynlijk kommies op dut schip.
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langs de kust naar de rivier van Mindanao om bij den beruchten
zeeschuimer Silonga de bevrijding van eenige gevangenen te
bewerken. De Maleiers vluchtten bij zijne komst de rivier op,
en daar AcuïuTs poging oin niet hen te onderhandelen vruch-
teloos bleef, zette hij zijn tocht voort. Maar bij de overvaart
naar de Molukken dwaalden de galeien af naar de kust van
Celebes, zoodat zij eerst den 26 Maart voor Teraate aankwamen.
Acuïia meende daar Esquivel met de vloot te vinden, maar
deze was naar Tidore gestevend. Hij trof er echter een Hol-
landsch schip aan, de West-Vriesland, die hier lading innam,
en zijn geschut loste op de galeien toen zij voorbij voeren
naar Tidore.

Esquivel was op Tidore met vreugde verwelkomd. De wei-
nige Hollanders, die Bastiaensz daar had achtergelaten, vielen
hem in handen. De Sultan van Tidore bevond zich bij dien van
Batjan om zijn huwelijk te vieren met diens dochter, maar werd
bij de komst van Acuïia opontbodeu. lntusschen werd alles
gereed gemaakt voor een aanval op Ternate, en toen de vloot
den 31 Maart naar dat eiland overstak kwam ook de Tidorees
zich met zijne kora-kora's bij hen voegen. Het Hollandsche
schip maakte zich bij tijcis uit de voeten en zeilde naar Ambon.
Er bleven wel eenige Hollanders achter, die de Ternatanen
bijstand boden, maar die hulp was tegenover den overmachtigeu
vijand van geen beteekenis >.

Den 1 April sloegen de Spanjaarden het beleg voor de oude
Portugeesche vesting nabij de hoofdplaats Gamu Lainu, die
thans in handen der Ternatanen was. Terwijl zij schansen
opwierpen deden de belegerden een uitval, maar werden terug-
gedreven en tot binnen de vestiugwerken achtervolgd. Dit schijnt
hun geheel den moed benomen te hebben. Na een korten strijd
namen zij de vlucht en lieten stad en vesting in 't bezit van
den vijand. Zoowel de Portugeezeu als de Spanjaarden schreven
zich de eer der overwinning toe, die hun zoo weinig inspan-
ning gekost had. Maar liet waren de Spanjaarden die er baat
bij zouden vinden want thans weiden de Molukken eene Spaan-
sclie bezitting, behoorende tot het Gouvernement der Philip-
pijniMi.

' Enkelen hunuer vieleu in handen der Spanjaarden, die Uen echter vrij naar

Ambon lieten vertrekken. De opperkoopman Adriaen Harmensz ontkwam met zea

man iu ecu prauw, die het schip West-Vriesland bereikte.
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Later vernamen de Hollanders, hoe het kwam dat de Terna-
tancn zoo weinig tegenstand luidden geboden. Vooreerst had
Sultan Sahid bij het opiumschuiven zijn geestkracht ingeboet
en maakte zich al spoedig met zijne vrouwen en kostbare have
uit de voeten. Maar bovendien waren de Ternatauen door Cor-
nelis Bastiaensz in den waan gebracht, dat zij noch uit Malaka
noch uit Manila iets te vreezen hadden •— en dat hij dit zelf
meende blijkt uit de weinige voorzorgen die hij nam; daar-
door hadden ook zij alle voorzorgsmaatregelen verzuimd en werden
door de Spanjaarden verrast voor zij de strijdkrachten hunner
bondgenooten hadden kunnen vereenigen. '

Sahid had eerst naar ïakomi, een versterkte kampong aan
de noordkust van Ternate, de wijk genomen, maar stak van
daar naar Djilolo over, welks Sultan * met zijne zuster ge-
huwd en bij wie» zijn zoon Mudai'ar, de prins-troonopvolger,
reeds in veiligheid gebracht was. Hij vestigde zich te Sabugu,
eeue eveneens versterkte plaats die hem toebehoorde, iets
noordelijker dan Djilolo en op eeuigen afstand van de kust
gelegen.

Kaitjil Ilamdja, Sahids neef en het voornaamste legerhoofd
der Ternatanen was met eenige aanzienlijken te Takoini achter-
gebleven ; zij vonden het raadzaam zich aan de Spanjaarden te
onderwerpen. Acuïia zond Haindja met een vrijgeleide naar
Sabugu om ook zijn oom den Sultan uit te noodigen op 'J'er-
nate terug te komen. Saliid zou zich volgens Argensola eerst naar
Takoini begeven hebben, waar zijne moeder zich bevond, en toen
deze hem niets beter wist te raden dan zich in zijn lot te schikken,
gaf hij zich met zijn oudsten zoon (dien de Spanjaarden zoo
't schijnt voor den troonsopvolger hielden) en zijn gevolg aan
Acuïia over. Hij moest nu eene akte teekenen waarbij hij den
Koning van Spanje als zijn opperheer erkende (10 April) en
aan Spanje's bondgenooten, de vorsten vau Tidore, Batjan,
Labuha (Z. Batjan) en Siau s eenige kampongs en eilandjes
afstaan, die tot zijn gebied behoorden.

Maar hiermede was de tegenstand der Ternatauen niet ge-

i Journaal van C. Matelicf in Begin cu Voortgang der O. I. Comp. I I , 13e
stuk, bl. 65.

^ Nnidah (p. 441 , 442, 458) noemi hem nu eens Kodret, dan üoa.
* Argensola noemt den radja van Batjan Landin (in 't contract bij De Jonge

III 328 heet hij houding), dien van Siau Kaitjil Dimi; die van Labuha had
als chriaten den naam Huy Pereira ontvangen.
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broken. Te Sabugu bleef de Sultane Siri Kaja ' met de uit-
gewekenen tegenstand bieden en Acuiia vertrouwde de Terna-
taansche hoofden zoo weinig dat hij het besluit nam hen mei
Sahid en llamdja naar Manila mede te nemen. > Kerst liet hij
het fort op Tidore herstellen en met den aanleg eener nieuwe
hooger gelegen vesting te Gamu Lainu een begin maken , terwijl
het oude fort voor een deel gesloopt werd om het overblijvende
beter te bevestigen. Op Tidore werden 50 en op Ternate fiOO
man bezetting en een aantal werklieden achtergelaten en Juan
Esquivel tot bewindvoerder der Molukken benoemd. Daarop
scheepte Acuïia zich met de overigen en de gevangenen in en
keerde naar Manila terug. Sahid had zijne beide ooms Suki en
Kafati ^ diy /^h te Sabugu bij zijne echtgenoote bevonden,
aangewezen om hem bij zijne afwezigheid te vervangen. De
Portugeezen, wier rol hier thans was afgespeeld, werden in
hunne galjooten naar Malaka teruggezonden.

Er zullen wel overwegende redenen bestaan hebben voor
Acunti's spoedigen terugkeer, al werd het hem door zijne
landgenooten euvel geduid dat hij zijne veroveringen niet tot
Ambon uitstrekte*. De onzekere toestand te Manila, waar het
weinig scheelde of de Japanners waren in zijne afwezigheid
meester geworden, en zijne slechte gezondheid — hij stierf bij
zijn terugkomst en uit de lijkopening bleek dat hij vergiftigd
was — geven ons reeds eenc genoegzame verklaring aan de
hand. De oplichting van den Sultan en de voornaamste hoofden
was echter ongetwijfeld een fout, want de Spanjaarden ver-
beurden hierdoor natuurlijk geheel het vertrouwen der overigen,
die zich nu des te nauwer aan de Hollanders aansloten. De
meeste Ternatanen verlieten hun eiland en vluchtten naar
Ilalmahera, waar zij zich te Sabugu en te Djilolo nog meer
versterkten, onder bescherming van de Hollandsche schepen
die de gouverneur van Ambon, ïrederik de Houtman, daartoe
naar de Molukken zond. De Sultan van Tidore nam echter

i Aldus bij Valentijn; Celicaya bij Argensola.

* Volgeus Argensola en Morga giügcn behalve Sahid en zijn zoon 24 Kaitjils
en Sengadji's mede. Naidah Doemt (p. 442) behalve Sahid en llamdja de sen-
gadji's van Sahu (Sabugu), Ngofakiaha (op Makjan), Gita, Gamukonora en den
Kimelaha Kaï .ri. Zie ook Valentijn I 2, bl. 215.

» Aldus Ueeten zij bij Naidah, bij Argensola: Sugui en Qnipat.
• Hem. de los Rios coronel, Kelacion (1621), vertaald bij Théveuot, Relations

de divers voyages, 2e partie.
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zijn kans waar, nu de Ternatauen niet in staat waren zijn
strooptochten te beletten, om de vruchtbare noordoostkust van
Ilalmahera (vroeger onder den naam van Moro bekend), voor
de Tcrnatanen van veel gewicht, omdat zij van daar hunne
levensmiddelen ontvingen, te brandschatten en te plunderen,
en waar de inwoners gevlucht waren de kampongs in brand te
steken. Ook sommige eilanden, die tot het gebied van Ternatc
behoorden, werden door hem afgeloopen. Maar hoe weinig hij
hiermede blijvend uitwerkte, bewijst de mededeeling dat hij te
Tolo aan de genoemde kust eene bezetting moest achterlaten
om de met hem bevriende inwoners tegen die van (Jalela en,
Tabello te beschermen.

De macht van Ternate was echter geheel gebroken, en toen
een der Ilollandsche schepen van Djilolo naar Ambon terug-
keerde, scheepten zich eenige aanzienlijke Ternatanen, waar-
onder Kaitjil Ali de broeder van llamdja, dien wij later nader
zullen leeren kennen, op dat vaartuig in om te Bantam den
vlootvoogd die uit Nederland gewacht werd met den benardeu
toestand van Hollands bondgenooten bekend te maken en op
spoedige hulp aan te dringen. •

liet zal op 't eind van 1606 geweest zijn dat Luis Vaez
de Torres, na zoo als wij in 't begin van dit hoofdstuk
verhaalden, de naar hem genoemde zeestraat ontdekt te
hebben, met zijne beide schepen het eiland Batjan bereikte.
Hij vond hier een zendeling van de Theatijner-orde en een
honderdtal Christenen. De radja was wel Mohammedaan ge-
bleven *, maar zoo als wij weten een bondgenoot en vriend der
Spanjaarden. Hij wenschte van Torres' komst partij te trekken
om de Ternatanen van een naburig eiland te verjagen. Torres
liet daartoe aan Juan de Esquivel, den Spaanschen gouverneur

* Zie over deo tocht van Acuna en 't gebeurde na zijn vertrek: Ant. de Morga,
p. 249—58; Argensola p. 351—89; Faria III 162; Annnae Litterne Soc. Jesu
anni 1606 (üuaci 1619?) p. 244 sqq.; Jarricus I I I , 475 vv. ; Valentyn I 2. p.
214.—16; John Saris bij Purchas I 385 ; Breeder verhael ende klare beschrijvinge
van tghene Corn. Matelief voor Malacca wedervaren is (Rott. 1608), bl. 7. Het
origineel van de •Relacam annual» van Guerreiro over 1606 heb ik niet kunnen
raadplegen, maar blijkbaar is daaruit vertaald: «Indianische Relation, was sich
in . . . Indieu von 1604 und etlich volg. Jahreu. . . zugetragen. A us Portugesi-
schen.. . ins Teutsch gebracht» (Augspurg 1611), p. 83—90, die het verhaal
behelzen van 't geen in 1606 in de Molukken voorviel.

2 Het was dus niet de radja van Labnha van wien Torres spreekt, want deze

was christen geworden.
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der Molukken op Teniate, verlof vragen, dat hem gaarne
verleend werd, en "t viel hem niet zwaar eene sterkte die de
Ternatanen bezet hielden te veroveren. Torres voer hierop naar
Ternate en was den gouverneur welkom, want deze had reeds
de helft der manschappen verloren, die met hem in de Molukken
waren achtergebleven. Gebrek en ziekten zullen daarvan wel
de hoofdoorzaak geweest zijn. Met achterlating van het kleinste
zijner schepen en twintig man op Teniate zette Torres zijne
reis naar Manila voort, waar hij kort daarna den brief aan
den Koning schreef, waaraan wij deze bizonderheden ontleeuen. '

Met Aeuïïa waren de Katholieke zendelingen, voornamelijk
Jezuieteu, in de Molukken teruggekeerd. Hier en daar vonden
zij nog sporen van hun vroeger zendingswerk, dat thans weder
vol ijver werd hervat. Ken hunner begaf zich naar Ambon,
een ander, pater Gabriel de la Cruz, naar de kust van Moro,
waar zich te Tolo, te Sainafo en elders weder velen lieten
doopen; ook naar Labuha werd een geestelijke gezonden, mis-
schien dezelfde dien Torres op Batjan aantrof. De radja van
Siau, vroeger tot het Cliristendom gebracht, had de Spanjaarden
tegen Ternate bijgestaan en nam bij zijn terugkeer pater An-
ton io Pereira mede, die op Siau, Sangir en Tagolanda bekeer-
lingen maakte. Op Siau waren ook drie aanzienlijke mannen
van de noordkust van Celebes gedoopt, van wie. men vernam
dat velen hunner landgeuooten verlangend naar de zendelingen
uitzagen. Het zal dus wel op 't verzoek der paters geweest zijn
dat Ksquivel een klein eskader naar die kust zond om de vorsten
tevens tot bondgenooten van Spanje aan te nemen. De Span-
jaarden werden te Buwool, Tontoli en Kaidupan vriendschap-
pelijk ontvangen. Te Buwool hadden juist de Makassaren een
inval gedaan, waarbij 40 man gesneuveld, 200 vrouwen en
veel kinderen weggevoerd waren. De Makassaren, aan wie
Sultan Baab van Ternate vroeger zijn machtigen arm had doen
gevoelen, zullen wel vernomen hebben dat zij thans voor zijn
opvolger geen vrees behoefden te koesteren. »

* Zie den brief achter Ant. de Morga's werk, bl. 416—17.
2 Indische Relation etc. p. 89—90; Historia y iinal relacion de lns cosas que

hizieron los Padres de la Comp. de Jesus por las partes de Oriente y olras. . .
los aüos de "07 y 608 . . . compuesta de Portagues en Castellano por Cliristovul
Suarez de iigueroa (Madrid 16U) , p. 130—84; Jarricus III 481—84: Argen-
sola, p. 383—85.



TWEEDE HOOFDSTUK.

Cornelia MateliefF de jouge komt met ecne Hollandsche vloot voor Malaka
en slaat het beleg voor <ie stad. Zij wordt ontzet door den Vicekoniug van
Indië: Martim Affoiiso de Castro. Matelieff gaat naar Djohor, keert naar
Malaka terug, vernielt de helft der Portngeesche vloot. De andere helft
weerstaat hem. Hij zendt Olivier de Vivcre naar Atjeh en vaart zelf naar
Bantam. Gebeurtenissen aldaar. Bezoek aan Djakatra.

Terwijl de Spanjaarden de Molukkcn in bezit namen, lag eene
aanzienlijke Hollandsclie vloot voor Malaka, met het doel om
zich van dit hoofdstation der Portugeezen in Oost-Azië meester
te maken. Men verbaast zich over 't geen de Hollanders in
dien tijd aandurfden. Dat zij daarbij den vijand wel eens te
gering schatten zouden zij ook thans ondervinden.

Eene vloot van elf schepen met 1350 man was in Mei 1605
onder de bevelen gesteld van Coruelis Matelieff de jonge, be-
windhebber der O. I. Compagnie ter kamer Rotterdam, maai-
de zoon van een schipper en dus waarschijnlijk ook met het
zeeleven vertrouwd. Met 9 schepen had hij in die maand den
weg naar Indië ingeslagen; de beide anderen zouden later
volgen. Even als op de vloot van Yan der Haghen was op deze
het scheepsvolk onbekend met de plannen van Bewindhebbers.
Zij hadden 't voorzichtiger gevonden het offensieve doel der
expeditie te verzwijgen en den admiraal een geheime instructie
medegegeven, waarvan hij eerst als het noodig werd aan het
volk mededeeling moest doen. Op Nieuwjaarsdag 1606 ter reedc
van Mauritius komende, vond men hier Steven van der llaghen
die met twee schepen naar ' t vaderland terugkeerde; een gun-
stig toeval, daar men van den toestand in Indië thans uit de
eerste hand inlichtingen kon ontvangen. Ongelukkig waren die
inlichtingen niet juist. Van der Haghen schijnt in de Molukkcn
geen vijand verwacht te hebben en maakte zich van de zeemacht
der Portugeezen te Malaka een overdreven voorstelling. ' Hij

' Zie Matelieff's journaal in Begin en Voortgaug der O. I . Comp. I I , 13e

stuk bl. 4. Wij vernamen reeda van Paulus van Solt dat het er te Malaka anders

uitzag. Zie Zesde gedeelte bl. 239.
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deelde zelfs aan MatolieH' mede dat Djolior dooi- hen belegerd
werd, zoodat deze het besluit nam om zich regelrecht naar
Malaka te begeven en den bondgenoot te ontzetten.

Aan de Nicobaren gekomen, gaf Mateliell' kennis aan de
schippers en het volk dat Bewindhebbers hem op last der Staten-
Generaal hadden opgedragen Malaka te veroveren. Dezelfde
historie als op do vloot van Van der Haghen: het volk morde
en zeide niet aangenomen te zijn om aan land te vechten.
Maar Matelieff kende hen. «Ik beloofde hun", schrijft hij,
'/indien ze de stad stormenderhand namen, dat ik ze hun ten
roof zou geven, of zoo ze gerantsoeneerd werd , liet volle rant-
soen , waardoor zij allegader welgemoed werden en riepen dat
ze de stad wilden helpen winnen." '

Den 30 April kwam de vloot voor Malaka. Men stak eenige
schepen in brand die op de reede lagen en begon de stad te
beschieten. Matelieff vernam weldra dat de bezetting gering
was, maar dat zij ecu oorlogsvloot uit Goa verwachtte. Hij was
er dus voor om dadelijk te landen: de manschappen waren
thans gezond en strijdlustig; stelde men de landing uit, dan
gaf men den vijand tijd om zich te versterken en moed te vatten.
Maar de meerderheid in den scheepsraad was van een ander
gevoelen, vond de landing te gewaagd en wilde op hulp van
Djohor wachten.

De Portugeesche bezetting had een energiek man, And ré
IFurtado de Mendoza , tot bevelhebber, maar was zeer verzwakt,
daar hij kort te voren de helft ongeveer zijner manschappen
op twee fusten had uitgezonden om de jonken die uit China
kwamen door de straat van Singapura te geleiden en tevens te
Pahang de bevrijding van eenige gevangenen te bewerken.
Gelukkig kwamen die beide vaartuigen den 6 Mei behouden
terug, hetgeen de Hollanders zoo 't schijnt niet konden be-
letten, zoodat Furtado nu een loOtal Portugeesche soldaten
bijeen had. * Onder de verschillende Oosterlingen, die zich te
Malaka bevonden kon hij den meesten dienst verwachten van de
J apausche soldaten die zich in Portugceschen dienst hadden begeven.

' Historiale. ende ware Beschrijvinghe vau de reyse des Admiraels Cornelia
Matelief de jonghe etc (Brief van M. aan Bewindhebbers, geschreven van Piuang
6 Januari KJ7) , Rott. 1608, bl. 3.

^ Later kwam nog eene kleine versterking uit de Molukken (vgl. hiervoor bl. 56)
maar v.m tie 42 man violen 20 in handen der Hollanders. Vau hen vernam
Matelieff de verovering van Teruate door de Spanjaarden.
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ü p ileu dag zijner aankomst had Mateliefl* door den gezant
van Djohor, die met hem uit Nederland was teruggekomen,
den Suitatt laten uitiioodigen uiu zich rnet zijne krijgsmacht bij
hem te voegen. Badja Boiigsu liet hem zeggen dat de vloot
werd toegerust en verscheen tien 17 Mei met een vijftigtal
galeien e» fusten, met 3000 koppen bemand, voor Malaka.
Matelieli" voer deu radja te gemoet en nam hern naar zijn schip
mede. Yoor ' t geval dat de teer gevangen werd, verdeelden
zij zijn huid op de volgende wijze. Be stad Malaka zou het
eigendom worden van de Hollanders, het omliggende land dat
va» den Sultan. Deze zou natuurlijk geen ander Eiiropeesch
volk toestaan ia zijne stoten handel te drijven.

Jieeds bij de eerste gezamenlijke landing der Hollanders eu
Maleiers bleek aan Mateliefl' dat de hulp der laatsteu, zooals
hij het uitdrukt, ^geen twee blanken waard" was. Als zij een
geweerschot hoorden, «dachten ?x̂  terstond dat ze al dood waren"
eu de heftigste bedreigingen stuitten af op hun lafhartigheid.
Ook voor den arbeid deugden zij niet, en men kon weldra
bespeuren dat hun hoofden inet tegenzin aan de expeditie deel
namen i. De voorstad werd na de eerste beschieting door de
Portugeezen ontruimd en in brand gestoken, maar toen Mate-
lieff aan land ging om de vestingwerkeu van de eigenlijke
Portugeesehc stad op te nemen, kwam hij spoedig tot de over-
tuiging dat die sterk genoeg waren om zijn geschut te weer-
staan , zoodat de belegerden weinig te lijden zouden hebben,
indien zij zich maar binnen de muren hielden. Geen wonder
dat dit hem mismoedig maakte. Maar hij was er nu eenmaal
en moest doen wat hij kon. De eenige kans was de belegerden
door honger tot de overgave te dwingen. Matelieff liet dus ver-
schansingen oprichten en den toevoer naar de stad afsnijden.
Den 14 Juli kwamen de twee schepen van de Maas, die na
overigen waren uitgezeild, te Malaka; de frissche manschappen
Waren welkom, daar liet volk, veelal door roekeloosheid, zeer
van 't klimaat had te lijden. Ook weerden de Portugeezen zich
dapper en deden de belegeraars veel afbreuk, maar eindelijk
begon in de stad de honger te nijpen en er bestond alle uit-

• «Den grooten Conine (de Sultan) .Iriuct veel, d'orankayas sijn Portugees
gesint, Raja Sabrang (K. Bougsu) heeft geen macht, liy derft den adul niet gebieden,
den adel soeckeu hein ooc tot geen couiuc te hebben, want soudeu 300 veel
gebiets nyet hebben alsse uu doen." Advies vau Matelieff bij De Jouge 111. 234.
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zicht dat zij 't geen maand meer zouden uithouden. Maar voor
die maand ten einde was, kwam er ontzet.

In den avond van den 14 Augustus kreeg Matelieft' bericht
van het jacht dat bij Kaap Rachado de wacht deed, dat de
Portugcesche armada in 't zicht was.

Door den Vicekoning van Indië, Martim Affonso de Castro,
in persoon aangevoerd, was deze armada in "t begin van Mei
van Goa afgezeild. Zij bestond uit 14 galjoenen, 4 galeien en
een aantal kleine vaartuigen, waarop zich omstreeks 3000 Por-
tugeezen en een even groot getal inlanders bevonden. De vloot
had eerst koers gezet naar Atjeh, daar men van een beleg van
Malaka niets vermoedde. De Sultan van Atjeh moest voor het
toelaten der Hollanders in strijd met de vroeger gesloten ver-
dragen gestraft en gedwongen worden een fort aan de Portu-
geezen in te ruimen. Den 13 Juni kwam men voor de stad.
De Vicekoning deed den Sultan de onmatigste eischen; deze
gaf volgens Oostersehe gewoonte ontwijkende antwoorden, maar
versterkte zich intusschen met behulp der aanwezige Hollanders
zooveel hij kon. Nu liet de Gastro een landing doen. De Por-
tugeezen veroverden bij den eersten aanval eene verschansing
met eenig geschut, maar toen zij verder wilden doordringen,
werden zij (waarschijnlijk door hun onbekendheid met het ter-
rein) met verlies teruggeslagen. Te gelijker tijd werden vijf van
hunne fusten, die aan de kust water haalden, door de Atjehers
bemachtigd. Misschien vernam de Vicekoning reeds hier, wat
er te Malaka omging; althans hij liet zouder verder iets uit
te richten de ankers lichten en koere zetten naar de zeestraat.

Vóór de vloot Malaka bereikte hadden de Hollanders zich
scheep begeven en ook hun geschut geborgen, waarmede zij
nu het salvo uit de vijandelijke schepen beantwoordden. Den
volgenden dag, IS Augustus, geraakten de vloten slaags. De
Hollanders hadden slechts 11 graote en kleine schepen met
J200 man, waarvan er 300 ziek lagen. De Portugeesclie armada
was dus veel aanzienlijker, maar ook zij had veel zieken, en
daarenboven was de strijdlust gering en stelde men weinig ver-
trouwen in den Vicekoning, die nooit in Indië gediend had,
den raad van ervaren kapiteins niet telde, en, wat hun zeer
griefde, onder Spaansche vlag voer. Dit alles belette niet dat
er van weerszijden hardnekkig gevochten werd. Nadat elk der
strijdenden twee schepen had verloren besloot de hollandsche
Admiraal, wien het aan ammunitie begon te ontbreken, zich
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niet zijne vloot naar de rivier van Djohor terug te trekken om
de geleden schade te herstellen. Malaka was dus gelukkig ontzet.

In afwachting van een betere gelegenheid om den aanslag
op die stad te hervatten achtte Matelien" het van gewicht dat
de Hollanders zich met Djohor verstonden om de vaart der
Portugeezen naar den archipel en China en den toevoer naar
Malaka te bemoeielijken. ' Hij bezocht den Sultan in zijne
hoofdstad, Batu Sa war, en drong er op aan dat hij die zou ver-
sterken , waartoe hij zelf met zijne kapiteins de ligging opnam
en een bestek maakte. Maar het kostte moeite genoeg om de
Maleiers aan het werk te krijgen. Ook bleek liet dat men
berouw had van den afstand der stad Malaka aan de Hol-
landers bij eene eventueele verovering en dit artikel van het
contract wilde laten vervallen. Mateliett' gaf hierop te kennen
dat hij niet op vernieuwing van het contract wilde aandringen,
maar als het zijn moest Malaka wel alleen zou veroveren of
anders met behulp van andere bevriende vorsten als Atjeh,
Kedah, Siam of Pegu. Die bedreiging baatte. Bij een tweede
accoord werd het vroegere bevestigd en tevens aan de Hollanders
op het vasteland of een der eilanden aan Djohor behoorende —
Matelieff' dacht ook aan Bintang, maar was niet genoeg met de
ligging bekend — eene plaats afgestaan om hunne "goederen,
koopmanschappen, avnmunitien, toerusting en anderszins te ver-
zamelen en te bewaren en zoo noodig ambachtslieden en huis-
gezinnen uit hun land te brengen." De omstandigheden leidden
er niet toe, zoo als wij later zullen zien, dat van deze ver-
gunning werd gebruik gemaakt.

Intusschen meenden de Portugeezen te Malaka na het vertrek
der Hollanders dat zij voor 't oogenblik weinig meer van hen te
vreezen hadden. ïurtado waarschuwde wel en wilde dat de vloot
bijeen zou blijven, maar de vice-koning luisterde niet naar zijn
raad en gaf bevel dat de helft der schepen onder Alvaro de
Menezes koers zou zetten naar de Nicobaren om de schepen
die van Voor-Indië en Bengale kwamen te beschermen. Een
tweede eskader zou zich naar de zuidelijke zeestraten begeven,
om de schepen die van China en uit den Archipel kwamen, te
geleiden. Furtado werd als gouverneur van Malaka vervangen
door Antonio de Menezes, die zijn ambt alleen aanvaardde onder

* Zie Malelieffs advies bij De JoDge III. 233—34 en zijn «Discours van den
O. I. staet» uitgeg. door J. G. Frederiks iu: Rolterdanaache Hiatoriebladen, 3e
afd. I 287 TV.
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voorwaarde dat hij met üjohor vrede mocht sluiten. Hij trad
nu met den Sultan in onderhandeling, inaar deze stelde Matelieff
gerust dat hij er niets van meende en deelde hem mede wat
hij van de verdeeling der Portugeesche vloot vernomen had.
De Hollandsche admiraal begreep aanstonds dat men van die
fout gebruik moest maken, en de scheepsraad besloot naar Malaka
terug te keereu en de verzwakte vloot aan te tasten, liet volk,
dat nog weinig anders dan tegenspoed ondervonden had, was
in 't eerst onwillig, maar Matei ieff deed groote beloften, grooter
misschien dan hij verantwoorden kon met het oog op de karig-
heid der Bewindhebbers, zoodat zij ten slotte met het plan
genoegen namen. Den 13 October verliet de Hollandsche vloot
de rivier van Djohor en den 20 kwam zij voor Malaka. Het
eskader dat naar het zuiden bestemd was, lag nog voor de stad
eu bestond uit 7 galjoenen en 3 galeien. Den 22 vielen de
Hollandsche schepen op hen aan. Mateliefl' had geen kruid
genoeg om hen in den grond te schieten en dus bevel gegeven
om ze te enteren of zoo als het heette «aan boord te smijten."
Hij zelf gaf liet voorbeeld, dat door zijne kapiteins trouw ge-
volgd werd. Voor liet avond werd, was de nederlaag der Por-
tugeezen volkomen. Vier galjoenen werden veroverd en verbrand.
De drie overigen staken zij zei ven in vlam, opdat ze den Hol-
landers niet in handen zouden vallen. 500 Portugeezen waren
gesneuveld, 200 gevangen gemaakt en 24 stukken geschut
veroverd. Ook de Hollanders leden gevoelige verliezen, maar
dit was het meest aan buitzucht te wijten, daar niet minder
dan 75 man met een galjoen dat zij wilden plunderen, in de
lucht gevlogen waren. '

De Vicekoning, die niet aan den strijd had deelgenomen,
stierf weinige dagen later aan dysenteric De spijt over het
mislukken eener onderneming, waarvan hij zich den goeden
uitslag als zeker had voorgespiegeld , schijnt zijn einde verhaast
te hebben. Van de overgeblevenen bezweken velen te Malaka
uit gebrek aan mondkost.

* Onder de gesneuvelde Hollanders bevond zich eeu neef van Matelieff, Jacob
Qnaeckernaeck, dezelfde die als schipper op een der schepen van de Magellaan-
sche vloot .ie Zesde (ledeelte, bl. 168) in Japan wns gekomen, na lang
aanhouden vsrlof had gekregen dat laud te verlaten , te Patani en eindelijk te
Djohor was aangeland, waar zjjn neef hem aantrof en toen de schipper op de
«Erasmus» overleed, hem in diens plaats aanstelde. Geeu zes weken later vond
hij voor Malaka het eiud van zijn zwerftochten.
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Toeu (Je gevangenen waren uitgeleverd, — de aanzienlijken
tegen rantsoen, om het volk dat morde wegens gebrek aan buit
tevreden te stellen — besloot men «ie Portugeesehe galjoenen
die zich «aar <le Nieobaren hadden begeven op te zoeken.
Onderweg bracht Matelieft" een bezoek aan den Sultan van Kedah,
die hem daartoe te Djohor had laten uitiioodigen; het bicek
nu dat die vorst beide partijen te vriend wilde houden. "De
luyden aldaerw, schrijft Matelieff, "verstaen haer op de Flo-
renttjnsche eompassen wel, al en hebben sy met Machiavnl
noyt ghevareu.«

Den 1 December kreeg men het Portugeesehe eskadcr, 7 gal-
joenen e» ;3 fusten, iü ' t gezicht. Alvaro de Menezes was op
de komst der Hollanders voorbereid en koos onmiddellijk eene
veilige ligplaats in een baai van een der Buton-etlandeit (N.
van Kedah), waar hij wind en stroom in zijn voordeel had.
Mateliefl' trachtte te vergeefs hun in open vaarwater te lokken;
een aanval bood te veel gevaar aan voor de Jlollandsclie sche-
pen. Hij moest dus besluiten den steven te wenden. Den (i
Januari 1607 voor Pinang gekomen, zond hij zijn vice-adini-
raal Olivier de Vivere met :3 schepen naar Atjch. Hij zelf
voer met de 0 overigen, waarop zich nog bij de 000 koppen
bevonden, naar Bantam. '

Vergezellen wij eerst Olivier de Vivere naar Atjch. De peper-
handel was hier, zoo als wij vroeger zagen, veel verminderd,

• Zie over 't hier verhaalde behalve het journaal vau Matelief zelvcn iu
«Begin ea voortgang der O. I. Corap.- ea ziju brief uit Malaka onder den
titel "Historiale ende ware Beschryvinge» verschenen (reeds vernield), het «Bree-
der verhael ende klare beschrijvinglie van tghene... Corn. Matelief de Jonge...
voor Malaka... wedervaren is» (ltott. 1608). Dit is een brief uit het tchip
Erasmus zonder naam, vau 6 Jan. 1607. De schrijver is Jacques l'Hermite ile
jonge, eerst secretaris vau Matelieff, doch voor Malaka overgeplaatst als oppcr-
koopman op de 'Erasmus» in plaats van den overleden Adr. Krausz; voorts de
brieven van denzelfden Ij'Hermite aan ziju vader, achter MntcliefTs journaal
gedrukt (bl. 140-187) ; Brief van Lucas Jansen c. s. bij De Jonge I I I . 218 v.
(vgl. p. 46 vv.); Jouruaal van P. van Solt p. 74; Brief van Nic. Trigault Soc.
J. uit Goa in 'Historische Relat on was sich... im Köuigreich Japon.. . zuge-
tragen, zum andern von dem Standt uud Gele^enheit der gantzen Ott Indien

etc Durch Alg. Albertiuum... autz der Soc. Jesu. Italien. und Frantzös.
Jahrschreiben vbersctzt» (Müucben 1G09) p. 8 0 9 - 11 ; .larricus III 485 — 98;
Faria I I I 164—66; John Saris bij Pürehas 1 385—8(5; W. Kiuch bij denz I
421; Voyage de Fr. Pyrard (i'ar. 1619), II 158—62, 168; Caleudar of State
Papers, Colonial series. East Indies etc. 1. 152, 167, 1C0.

4f Volgr. VIII. 5
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maar daar de Hollanders van hier uit handel met Voor-Tnrlie
dreven >, moesten zij de Atjehers te vriend houden. De Sul-
tan, Ri"ajat Sjah was hun genegen en had nog in April
1(506 den koopman Paulus van Solt (die hier met het schip
Delft van de vloot van Warwijck op weg naar de Kust
van Koromaudel vertoefde) vriendschappelijk ontvangen en op
een gevecht van olifanten onthaald 2. Twee maanden later was
de Portugeesehe vloot voor Atjeh gekomen en, zooals wij
verhaald hebben, met schade moeten aftrekken. Toen nu in
Januari 1607 Olivier de Vivere, die de Fortugeezen zulk een
zware nederlaag had helpen toebrengen, den Sultan kwam
bezoeken, vond hij zoo als te verwachten was een gunstig ge-
hoor. De vorst was bereid het verbond met de Hollanders te
vernieuwen en hun zelfs vrijdom van tollen en een bevestigde
ruimte toe te staan, waar zij desverkiezende //ambachtslieden
en huisgezinnen uit hun land // mochten brengen. Andere
Europeanen daarentegen zouden zonder verlofpas der Hollanders
niet meer geduld worden *.

De dood van deu Sultan, in het laatst van dit jaar, had
ten gevolge dat het contract zijn waarde verloor. Zijn opvolger
was zijn zusterszoon, Derma Wangsa, een eerzuchtig jonginan
die reeds tot een oorlog tusschen zijn beide ooms, de vorsten
van Atjeh en Pedir, aanleiding gegeven had en nu onder den
naam van Iskander Muda den troon beklom. Hij zou het rijk
van Atjeh zijn oude macht nog eenmaal doen herwinnen*.

Toen Matelietf den 31 Januari 1G07 met zijn eskader voor
Bantam kwam, vernam hij dat eeiiige dagen te voren de ge-
zanten van Ternate, hier gekomen om zijn bijstand te verzoe-
ken , met Paulus van Solt in 't schip Delft naar hun land waren
teruggekeerd. Hij besloot met die hulp niet te toeven maar
moest eerst zijn vloot van verversehing voorzien. Intusschen

1 Ook werden hier van Guzerate enz. kleedjes aangebracht.
* Journaal van P. van Solt, bl. 58.

» Contract in d. 17 Jan. I6O7 bij De Jonge III. 223—25. Olivier de Vivere
zond van Atjeh een zijner schepen naar de kust vau Koromaüdel eu voer met
de beide overigen naar Hautain om verdere lading in te nemen. In Mei 1607
keerde hij vau daar naar Nederland terug, doch stierf op de terugreis op 't
eiland Mauritius.

« Voyage de lieaulieu, by Théveiiot, Kelation» de div. voyages, II. 113; Vutli,
Atchiu p. 72, 78.
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wist .Taiunaat zich van de geleden ontberingen en vermocienisseu
te Bantam schadeloos te stellen. Wie eens aan land waren, kon
men niet weder aan boord krijgen. /'Zij speelden overal den
beest", klaagt de admiraal, «drinkende 't lijf vol arak met
suiker en eieren en maakten het zoo dat er dagelijks klachten
kwamen van den overlast dien zij alle man aandeden. Maar er
was niet aan te beteren. De admiraal liep het eene kul' uit,
het andere in, maar de menigte was zoo groot dat als hij ze
't eene huis uitsmeet zij terstond weder in 't andere liepen,
zonder dat hij hen daarvoor durfde straffen," want hij
vreesde, als het in de Mol ukken op vechten aankwam, dat zij
dan weder hun " gewone zang zouden zingen: wij zijn er niet
op aangenomen, al het welk," aarzelt Matelieff niet er bij te
voegen, " al hetwelk de Heereu Bewindhebbers in 't aannemen
met een woord wel hadden kunnen gebeteren ».

Toen onze admiraal bij den twaalfjarigen vorst op audiëntie
kwam en hem een brief van Prins Maurits overhandigde, verge
zeld van de gebruikelijke geschenken zoo voor hem als voor
den rijksbestuurdei- en andere njk.sgrooten, verklaarden zij zeer
verblijd te zijn over 't verslaan der Portugeesche armade, en
wilden gaarne goede vrienden blijven van de Hollanders. "Maar
wat is ' t ? " schrijft Mateiicfl', "liet zijn boeven." JJog kort
voor zijn komst hadden zij een Ilollandsche fust geplunderd '
en eerst toen zij tijding kregen dat de vloot in aantocht was,
gaven zij de goederen terug. Doch 't is de vraag of de Regee-
ring hieraan schuld droeg. De Eijksbestuurder kon zijn gezag
slechts met moeite handhaven tegenover de Pangérans, prinsen
van den bloede, die zich als ware roofridders aanstelden. In
lfiOl had men den regent van Dj ak at ra (die met eene Ban-
tamsche prinses gehuwd was) * te hulp moeten roepen om den
jongen vorst in zijn verzet tegen hun aanmatigingen bij to
staan. Hun hoofd, Pangéran Arja Mandnlika, een halve oom
van den Sultan, was toen met zijn gevolg uit de stad ver-
bannen 3. In 1605 had de besnijdenis van den vorst plaats
gehad. De regent van Djakatra was toen weder te Bantam
gekomen om hem hulde te bewijzen, maar achtte zich niet veilig

' Het was het scheepje waarin zich de uit Ternate verdreven Hollanders be-
vonden. Vgl. J. Saris bij Purchas I. 3S5.

* Zie het Geslachtsregisttr, aangehaald in 't Tijdschrift v. N. Indie 1871
II, 356.

* Edm. Scott bjj Purchas, I 177. Vgl. bovenst. Geslachtsregister.
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tegen de aanslagen van andere regenten, zonder eene aanzien-
lijke lijfwacht". Deze verdeeldheden worden ook door Mateiieft
opgemerkt *, en waren evenzeer als de ongezondheid der stad
van invloed op het advies, dat hij bij zijne tehuiskomst uit
Tndie aan Bewindhebbers gaf omtrent de keuze van een "rendez-
vous'/ voor de Jlollandsche schepen in Indië. ] lij schonk daartoe
reeds aan Djakatra de voorkeur. J)ie plaats werd thans door
hem bezocht, nadat hij den 7 Februari 1(507 zich van Hautain
op weg had begeven naar de Molukken. De regent vroeg aan
Mateliefl' of hij geen antwoord medebracht van zijn vorst op
den brief' en de geschenken die hij zeide hem inet Wolfert
Harmensz gezonden te hebben. Mateliefl' begreep wel dat het
om de geschenken te doen was en bood hem die aan. De
admiraal beschrijft den regent als een "fraai" man, die belang
stelde in alles wat Holland betrof en zelf geweren en geschut
liet maken. Djakatra zag er nog zeer primitief uit en had
slechts rieten huizen met een houten omheining, maar de vorst
scheen er een steenen muur om te willen trekken. Matelieft
roemt de aangename frissche lucht en de schoone omstreken.
Het getal inwoners schat hij op 4000. De peper, die hier
werd uitgevoerd, beteekende weinig, maar er werd dagelijks
meer aangeplant 3.

Van Djakatra voer Mateliefi' naar Ambon.

» Aldaar I 182. Vgl. H. Jz. Craen bij De Jonge Ut 202.
* Discours in Rotterd. Historiebladeo, 3e afd. I bl. 239.
• Journaal van Matelieff, p. 53.
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Matelieff bezoekt Ambon eu de Molukken, sticht het fort «Malaya» op
Ter nat c, tracht te vergeefs in China handel te drijven, bezoekt Tsiampa
en Pahnng, komt te Huntam (Nov. 1607). Panlus van Solt bezoekt Ma-
kassar en Gresik. Moord der Hollanders te Baudjarmasin. Hunne vestiging
te Sukadiina. David Middleton te Bantam. Voorvallen te Patani en IVjohor.
Paulus van Caerden komt met eene vloot voor Bantam (Jan. 1608). Mate-
lieff's terugkeer en adviezen aan de Regeering.

Paulus van Solt. die Matelieft' inet de Ternataansche gezanten
was vooruitgezeild, bezocht onderweg Djaratan tegenover Gresik
waar hij eeii deel der goedereu, uit Voor-Indie medegebracht,
moest lossen. Hij verhaalt dat de adipati van Surabaja zich
hier bevond en hem ontving en rijkelijk onthaalde. De vorst
was blind maar ondervroeg hem met belangstelling naar honden,
katten en ratten in Holland en verzocht hem die en «eenige
andere vreemdighedeii" te ontbieden. Hij scheen dus even als
de vorst van Tuban een dierenvriend te zijn. '

Den 4. Maart lfi()7 kwam Van Solt voor Ambon en voorzag
de bezetting der Jlollandsche vesting van mondkost. Daarop
voer hij naar Banda en vond hier een schip van Matelieft' en
den last om inet een ander schip van Van der Jlaghens vloot,
dat daar vol laden lag, naar Ambon terug te keeren.

Matelieff had den £9 Maart Ambon bereikt en de gezanten
van Ternate aangetroffen. Hij beloofde hun zijne hulp op voor-
waarde dat zij zelveu 2000 man bijeenbrachten. Vond hij die
niet als hij in de Molukken kwam, dan zou hij doon aren
zonder iets voor hen te doen.

Zoo als wij van Matclieh" vernemen , had lYederik de Houtman,
de gouverneur van Ambon, reeds veel te stellen met de in-
woners van Luim en Kambello op Klein Geram, het land
van de nagelen waarvan zij niet gezind waren liet monopolie
aan de Hollanders te gunnen. Zij stonden onder Ternate,

* Zie Zesde gedeelte bl. 145. P. van Solt verhaal*, elders (p. 50) dat hij een
vaartuig ontmoette dut vau Djambi kwam en daarheen gezonden was door den
sultan vau Palembang om twee honden te halen voor den vorst vau Tuban.
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maar wilden het gezag van den jongen Sultan niet erkennen
en hun eigen meesters zijn. Houtman had hierop den Kimc-
laha (Ternataanscheu bewindvoerder) en den kapitein Hitu
ontboden , die met vier goed bemande korakora's aan de vesting
kwamen; met behulp van hen bracht hij de wecrspaunigeji
tot rede en nam twee belhamels gevangen.

Matelieff riep voor zijn vertrek de hoofden van Ambon bijeen,
prees hen voor den bijstand dien zij verleenden bij den arbeid aan
de vesting en beloofde hun er voor te zullen zorgen dat noch hunne
Mohammedaansch-gezinde tegenstanders, noch de Hollandsehe
soldaten, hun overlast aandeden. Zij verklaarden "dat de Hol-
landschc regeering hun veel dragelijker viel dan de Portugeesche",
maar vonden twee dingen te misprijzen, vooreerst dat de sol-
daten Amboneesche vrouwen tot bijzitten namen om die weder
te verlaten als hun garnizoenstijd om was, terwijl de Portu-
geezen zieli hier blijvend vestigden en met hen vermaagschapten,
en vervolgens dat zij na het vertrek der Paters van alle onderwijs
verstoken waren.' Mateliefi" besloot nu, in overleg met den gou-
verneur, aan de Hollanders die op Ambon wilden blijven, toe
te staan daar te trouwen en droeg aan //eenen doctor genaamd
Johannes Wogma» 2 die hier met Van der Ilaghen gekomen was,
op om dagelijks vier uur school te houden en de kinderen te
leeren bidden, lezen en schrijven. Drie jongens van 10—12
jaar nam de admiraal mede om in Nederland te doen opvoeden,
den jongsten zoon van den kapitein Hitu en twee zoons van
de Christen-hoofden van Hative en Tawiri. Ook een broeder
van den Mohammedaanschen pati van Nusanivel, met name
Sapori, een jongman van aanleg, ging uit eigen beweging mede,
maar hij stierf onderweg.

Van het eskader, dat Matelieff thans voor Ambon bijeen had ,
werden drie schepen voor de terugreis bestemd na op Banda en
elders s lading te hebben ingenomen. Met de overigen, 0 schepen
en 2 jachten, bemand met 530 koppen, waaronder een vijftigtal
Amboneezen begaf hij zich den 3 Mei 1607 naar de Moluicken. *

• Uat de Jezuieteu-paters nog op de Uliasers werkzaam waren, blijkt uit:
Anuiiae Litterae Soo. Jesu a. 1609 (Editio Diliugensis) p. 173.

* Hö noemt zich iu een brief op 't R. A. aanwezig .rne.lieinac studiosus.»
» Op een van deze, de Medemblik, werd P. van Solt als opperkoopman overge-

plaatst; Jacv.es niermite , die Verschoor als opperkoopman te Bautam moest ver-
vangen, d,ed de reis ...et hem ruede. Wij zullen heu later naar Makassar vergezellen.

« Zie over 't voorgaande: Matelieff's Journaal bl. 5 4 - 6 1 ; Journaal van P.
van Solt, bl. 76 -80 .
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Hen 1 -'S Mei kwamen zij voor Ternate. De admiraal zond
terstond een prauw naar Djilolo om den jongen Ternataanschen
sultan Modafar en zijne volgelingen aan te zeggen dat zij zich
bij hem zouden voegen. Intussehen vernam hij dat op Ternate
de hoofdmacht der Spanjaarden lag doch op Tidore slechts
.'50 man. Hij stak nu naar het laatste eiland over en terwijl
hij de ligging der versterkingen verkende kwam Modafar met
zijn broeder en den sultan van Djilolo, "alle drie jonge maats
van lii tot 14 jaar" , met eenige prauwen waarop zich een paar
honderd man bevonden aan de schepen. Dit was al de hulp waarop
hij voor 't oogenblik kon rekenen! Er was dus weinig uitzicht
dat zoo hij Tidore al veroverde, deze weinige Ternatanen het
eiland voor hem zouden kunnen behouden. Ook kwamen zij
daar rond voor uit. Wilde de admiraal echter eene sterkte op
Ternate bouwen en daar twee schepen laten, dan zouden zij
hier hunne verstrooide landgenooten kunnen vereenigen en wel
kans zien den vijand te weerstaan zoolang hij niet meer hulp
uit Manila ontving. Twee plaatsen op Ternate, zeiden zij, waren
daarvoor geschikt, de eeue, Maukonora, aan de helling van
den berg, had van nature eene sterke ligging, de andere, Malaya
lag aan het strand.

De Hollanders wilden echter Tidore niet verlaten zonder eene
landing te doen en zooveel mogelijk schade aan te richten, maar
hunne poging mislukte daar de booten op de ritten aan den grond
raakten. Nu lichtten zij de ankers en keerden naar Ternate
terug. Mateliett' bezichtigde hier de plaatsen die hem aangewezen
waren als geschikt ter versterking en verkoos Malaya, aan de
NO. zijde van 't eiland, waar de Ternatanen konden lauden
zonder van Tidore uit gezien te worden en hunne vaartuigen
onder beschutting van 't fort konden bergen. Men vond hier
nog een muur dien de Ternatanen 50 jaar geleden gebouwd
had , toen zij met de Portugeezen overhoop lagen en die tot grond-
slag voor het fort kon dienen. Maar toen het op werken aan-
kwam, bespeurde MateliefF hoe ook hier met de Oostersche in-
dolentie te rekenen viel. Wel groeide liet getal Ternatanen
langzamerhand aan en kwamen de djogugu (rijksbestuurder) en
andere grooten en, op aandringen van Mateliell', <x)k hunne
vrouwen, uit Djilolo over, maar het kostte hem toch niet
weinig moeite het volk aan "t werk te houden. Ten laatste
werd ook zijn eigen volk oproerig, omdat hij hun de lading
uit een Chineesehr jonk die op Manila voer niet als buit wilde
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afstaan ' , maar door zijn ferme houding gelukte, 't hem de muiters
tot rede te brengen, liet noodige geschut werd nu in 't fort
gebracht en 50 man bezetting. Drie schepen en oen jacht, met
Jan Rossingeyn nis kapitein ter zee zouden hier gestationneerd
blijven. Mateliefl' sloot een aceoord met den sultan en zijne
raden, waarbij zij zich verbonden de Ternatanen, die op de
omliggende eilanden gevlucht waren, zooveel in hun vermogen
was te doen terugkeeren; de admiraal zou er voor zorjjen dat
het eskader met nog twee schepen versterkt werd en bij zijn
terugkomst in Holland op eene afdoende expeditie tegen de
•Spanjaarden in de Molukken aandringen, a Toen dit accoord
geteekend was ging de admiraal den 12 Juni met -'5 schepen
en een jacht onder zeil naar China.

Aan de zuidkust van Mindanao zette hij twee gezanten van
Ternate aan den Sultan van Mindanao aan wal. Hij vernam
hier dat de Spanjaarden met de Sulucezen vrede gesloten hadden «
om van hen ven erschingen te kunnen bekomen, maar de zee-
roovers van Mindanao bleven hunne plundertochten in de
Filippijnen voortzetten en hadden eenige Spanjaarden gevangen
genomen die zij niet wilden uitleveren.

Den 22 Juli bespeurden de Hollanders aan het levendig
verkeer van jonken dat zij de Chineesche kust naderden. Een
van deze kwam bij den admiraal aan boord; de schipper liet
zich overhalen om voor loods te dienen en bracht hen naar ' t
eiland "Lamao" (Namoa) niet ver van de groote handelsstad
Chincheo. « Waarschijnlijk was het op last van de overheid dat
de vreemde, schepen hierheen geloodsd werden, want hier lag
de Chineesche oorlogsvloot die de kust moest bewaken tegen de
zeeroovers. De Chineesche admiraal durfde hun niets toe te
staan, zelfs niet dat men ververschingen bij hen aan boord
bracht, zonder verlof uit Canton. Te vergeefs bleef Matelieff
daarop wachten. Eindelijk begaf hij zich zelf naar de rivier
van Canton en ging voor het eiland Lantao ten anker liggen,
maar de oorlogsjonken volgden hem en beletten zelfs de visschers

' Daar hij van plan was naar Cbiua te vuren wilde hij de Chiueezen niet
tegen zich inuemen.

» Het accoord bij Valentijn I 2 p. 224; De Jonge III 226.

' Zie ook .nmmc Litterae Societatis Jesu mini 1607 (Duaci 16?) p. 297 aqq.
' Van 'jhinohco (Tsiuen-tsjeu in de prov. Fa Kian) nit werd de scheepvaart

met den Archipel (ook de Filippijnen) gedreven; vreerade schepen werden daar
echter niet toegelaten. Zie: MatelietTs Discours in -Rotterdamsche Historie-
bladen- bl. 284.
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aan de ITollandsohe schepen te komen. Waarschijnlijk waren de
Portugeezen niet vreemd aan deze maatregelen; althans den !)
September kwamen zes Portugecsohc schepen van Macao op hen
af om hen uit hun ligplaats te verdrijven. Het waren voor een
deel dezelfde schepen die Mateliefl' bij Kcdah te vergeefs ge-
tracht had uit hun schuilplaats te lokken. Hij moest nu zijn
jacht in hun handen laten, maar had gelukkig nog tijd genoeg
om de bemanning in de schepen te bergen. Men achtte het
niet raadzaam hier, waar de Portugeezen alles voor en blijkbaar
den gouverneur van Canton op hunne zijde hadden, zijne
schepen die voor een deel geladen waren aan een gevecht te
wagen, en hoewel het den admiraal aan 't hart ging, besloot
de scheepsrand de ankers te lichten en de ougastvrije kust van
't Hemelscho rijk te verlaten.

Op de terugreis werd den 17 October de kust van Tsiampa,
op ongeveer 11° Nbr. aangedaan , een weinig bezuiden de hoofd-
stad. Dit rijk je, thans de zuidelijkste provincie van Annain, het
overblijfsel van een veel machtiger rijk welks vorsten in vroeger
eeuwen met Java in betrekking stonden, was destijds nog on-
afhankelijk , hoewel met de Annamieten in oorlog. Het werd
door de Portugeezen bezocht, maar deze waren er in twee of
of drie jaar niet geweest, en daar zij met den sultan van
Djohor, een bondgenoot van den vorst van Tsiampa, oorlog
voerdeu, meende men dat de laatste hen niet meer in zijn
rijk zou toelaten. De vorst was "heydensv, verhaalt Mateliefl',
Buddhist waarschijnlijk, even als de andere vorsten van
Achter-I ndië, maar de troonsopvolger bleek den Islam te zijn
toegedaan. De Hollandsche schepen werden door ee7i oom
des konings bezocht en men scheen wel gezind om in han-
delsbetrekking met hen te koinen, maar Mateliefl' had nu te
veel haast, en toen de schepen van ververschingeu voorzien
waren zette hij de reis voort. Hij wilde de Maleisehe vorsten
opwekken om hunne krachten te vereenigen tegen de Portu-
geezen, en zicli daartoe eerst naar Patani begeven, maar
tegenwind dreef hem zuidelijker. Hij droeg dus aan den opper-
koopman Victor Sprinckel op met een der schepen daarheen te
gaan; een ander zond hij naar Djohor met het verzoek aan
Radja Bongsu om te Pahang bij hem te komen ten einde ge-
zamenlijk maatregelen te beramen tegen de Portugeezen. De
radja van Pahang, wiens zoon met eene dochter van den vorst
van Kedah gehuwd was, luid aan Djohor hulptroepen geleverd
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voor liet beleg van Malaka. Matelidl' vond hem zeer gezind
om tegen de Fortugeezen samen te spannen, maar twijfelde aan
den ernst zijner betuigingen. Pahang was destijds geen staat
van beteckenis; er werd echter veel geschut gegoten dat in
Iiooger achting stond dan het Javaansche, maar minder dan 't
Portugcesehe. Men was juist bezig een stuk van 3(100 pond te
gieten voor Iladja Bongsu.

Den 16 November ging Mateliell' van Pahang onder zeil en
acht dagen later bereikte hij Pulu Ikbi aan de .Tavaansche
kust, en begaf zich, daar zijn schip door tegenwind werd op-
gehouden, in een boot naar Hautain. '

Hier was, den 19 Juni reeds ter reed e gekomen de "Medem-
blik" met Yan Solt en T/lTermite V Zij hadden zich op last
van Matelietf eerst naar Makassar begeven, liet blijkt uit de
berichten dat zich te Tello nabij Makassar eene lïollandsche
f'aktorij bevond, van Banda uit opgericht», en dat de vorst
van Tello, tevens rijksbestuurder van Goa, die kort te voren
even als de vorst van Goa Mohammedaan was geworden $ zich
het meest met de vreemdelingen bemoeide. Hij schijnt een
bekwaam man geweest te zijn, die zich veel aan landbouw en
handel liet gelegen liggen en te Banda groote aankoopen liet
doen, daar de Portugeezen bij hem de nadelen en ibelie
kwamen opkoopen, sinds zij de Banda-eilanden '/elven niet
meer bezochten. * Toen Van Solt voor Makassar ter reede lag
lag kwam hij met den vorst van Goa s bij hem aan boord

i Zie over 't voorgaaudc: Matelieffs Journaal blz. 7 6 - 1 2 5 ; Advies van M.
bij De Jouge III. 236; Brief van M. aldaar III . 241.

* Zie hiervoor bl. 70 aant. 3.

* Claes Luerseu, de eerste factor, was eeu der kooplieden door Wolfcrt Mar-
mensz op Banda achtergelaten. Vgl. Zesde gedeelte, bl. 217.

* Zie o. a. Brief van Hend. Brouwer aau Bewindh., 27 Jnni 1612 (US. R. A.).
Bocarro, Decada 13 da Mist. da Iudia (Lisboa 187G) p. 461 noemt nog iu 161 5
de Makassa.en als de voornaamste opkoopers der noten en 'oelie in de Banda-
cilandeu, maar voegt er by dat die handel kort daarna geheel in handen der
Hollanders kwam. Geen wonder dat »de Koning van Macassa» /.ooals hij hem
noemt, schriftelijk aau deu vice-kouint; van Indië te kennen gaf dat hij de
vriendschap der Portngeezcn op hoogen prijs stelde (aid. p. 430).

* Bij Vau Solt -den Coninck van Battergoa». De vorsl van Tello wordt in
andere berichten genoemd •.Coninck van Goa "ende Tello». In den brief van 11
.Tiini 1608 hieronder vermeld leien wij .Den Conine van Goa is de Hollanders
voel minnei; ;cr als den Cu.iinc van Tello. Den Conine beeft een brieff aan S.
Kxc. gcsi ndeu met verzoek om een metalen stuk geschut en een fraai roer».
Volgens het «Dagboek der vorsten van Guwa en Ttllo- uitgeg. door A. Ligtvuet
in dit tijdschrift, 4e Kccks, IV, 85 v., heette destijds de vorst vauGoa:
Ala u'd-dïn (cig. Toewiimmeiiang-rigaoekanna), die van Tello: Karacnga-matowaja.
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en beklaagde zich over gewelddadigheden door een vau Mate-
licHs schepen op de heenreis naar Ambon tegen zijne prauwen
gepleegd, waarvan er twee in den grond geschoten waren '.
Van Solt verontschuldigde den admiraal en zcide dat hij wel
verre van vijandelijke bedoelingen te koesteren aan 1/JIerinite
last gegeven had met hem te onderhandelen. Deze bracht hein
nu, zoo het heette van wegen den Sultan van Djohor, het
verzoek over om geen rijst naar Malaka te zenden, maar de
vorst die geen partij wilde kiezen, beloofde dit slechts schoor-
voetend on zoo als later bleek, alleen om hen te vriend te
houden. Met was evenwel zeer tegen zijn zin dat van Solt en
l/Herinite beeloten voor 't oogenblik de Hollandsche factorij op
te breken, daar de faktor niet eerlijk was te werk gegaan*.
Makassar werd sedert voortdurend door Ilollandsche schepen
die op de Molukken voeren aangedaan, om zich te. voorzien
van rijst eir andere levensmiddelen, ook van specerijen, die hij
zooals wij zagen op Banda liet opkoopen =*. Twee jaren daarna
werd, zoo als wij later zullen zien te Samboppo weder eene
Hollandsehe faktorij gevestigd.

Van Makassar voer Van Solt naar Gresik om lading in te
nemen. Hij reisde van hier met den faktor Steven Doenssen
en L'Hermite naar Surabaja om den Adipati hetzelfde verzoek
te doen als aan den vorst van Tello, namelijk om geen rijst
naar Malaka te zenden. De blinde vorst gaf eveneens ten ant-
woord dat hij met niemand ongenoegen wilde hebben; hij wilde
wel beloven den toevoer voor een jaar te verbieden, maar
verder moest de handel vrij blijven *.

Te Gresik ontvingen de Hollanders een treurige tijding. De
koopman Gilles Michielsen, den 15 November 1606 met vijf
man uit Bantam naar Bandjarmasin gezonden om handel te
drijven, was door den Sultan aan land ontboden en met de

\
* In Matelieff's journaal wordt hiervan geen melding gemaakt.
^ Van Suit bezocht Samboppo, Cangila, Kuppo en Mangaliu, waar de factor

beweerde gelden te moeten innen, hetgeen bleek niet het geval te zijn. Hij weid
inedogenomen om zich te verantwoorden. Zie Van Solt, bl. 80—82; Invoegsel
van L'Hermiie in Matelieff's journaal, bl. 62. Vgl. aid. bl. 53.

» Zie Van Solt bl. 85; Journ. van Matelieff bl. 128; Journ. van Van Gierden
bl. 43 euz. Uit een brief geschreven iu 't schip 'de grootc Sonnc» (vloot van
Mateliefj voor Samboppo, 11 Jnni 1R08 (Rijksarchief) blijkt dat ineu geen
aankoopen kon doen als de vorst uit du stad was, «want de manyere vant lant
is dat men niet handelen mach voor eude aleer den Coninck eerst coopt; om
groote partyen reys te coopeu moet met den coniuck geschieden.»

* Vau Solt, bl. 83; L'Hermite by Matelieff bl. 62.
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zijnen om "t leven gebracht, zoo liet heette omdat zij zich on-
eerbiedig over den Sultan hadden uitgelaten; hunne goederen
had hij zieli toegeëigend. Ook te Stikadana aan Borneo's
westkust ' scheen de koopman Hans Ttoeff, die eene groote
partij diamanten had opgedaan, in groot gevaar te verkeeron,
daar hij dringend liet verzoeken om te worden afgehaald. Toen
Van Solt te Bantam aankwam (19 Juni 1607), vernam hij dat
men hier reeds eene maand te voren hetzelfde bericht had ont-
vangen en dat Verschoor hierop den koopman Bloemaert in een
sloep naar Sukadana had afgevaardigd. Bij zijne komst was Roefl'
reeds naar Patani vertrokken, maar de rad ja van Sukadana*,
een leenman van den adipati van Surabaja, betoonde zich zeer
gewillig OITI de Hollanders van dienst te zijn. In de plaats van
Itoefl' werd in October 1607 Pieter Aertsz uit Patani naar
Sukadana gezonden. Uit zijne berichten blijkt dat ook met het
hooger gelegen Landak betrekkingen werden aangeknoopt. ï)e
diamanthandel scheen goede winsten te geven, zoodat ook de
Engelschen te Bantam daaraan deel poogdeu te krijgen. Sedert
November 1608 stond Samuel Bloemaert te Sukadana aan "t
hoofd der faktorij. Van hem zullen wij later meer vernemen. 3

• De Hollnndsche faktorij schijnt aldaar in 1606 te zijn opgericht. Althans
in dat jaar kwam Hans Roeff er van Patani. Zie: L. C. IJ. van Dijk, Neêrlands
vroegste betrekkiugen met Borneo enz. (Amst 1862) bl. 131, waar wij ook
vermeld vinden dat Kueff na ziju terugkeer te Patani den 10 Sept. 1607 over-
leed. J. Saris (bij Purchas I 385) vermeldt dat den 9/19 Oct. 1606 een jacht
van Sukadana te Bantam aankwam, waarop zich de koopman Claes Simons be-
vond, met eene lading was, canlacca, en een grootcn voorraad diamanten.

' Hij heette Giri Kasuma, was gehuwd met een Landaksche prinses, en de
eerste vorst van S. die den Islam beleed. Zie: G. Muller, Gesch. van Matan in
»De Indische Bij' I. 334.

• In 1608 kreeg men belicht te Bantam dat de vorst vau Sukadana door zijne
gemalin uit jaloezij vergiftigd was - zij voerde sedert zelve het bewiml — en
dat de Hollandsche kooplieden gevaar liepen, waarop Rloemaert er nogmaals
heengezonden werd en met Pieter Aertsz terugkwam. Den 19 November 1608
ging Bloemaert er ten derde malu heen om er 2 jaar te verblijven. Destijds be-
vond ïich kapitein William Keeliug te Bantam en vernam van den factor John
Saris hoeveel voordeel de diamanthandel opleverde, waarbij dezeeenige Chiueezen
tot getuigen riep. Keeling gaf toen bevel dat hun jacht dat naar Banda ging op
de terugreis Sukadana zou aandoen. Dit schijnt echter niet geschied te zgn. In
16LI gaf David Middleton we.lcrom last een jonk uaar Sukadana te zenden. —
Zie over de .aken van Baudjarmasin en Sukadana: Van Solt, bl. 83 , 84;
L'Hermite 'jij Matelieff bl. 62; L'llermite bij De Jonjje III 253 — 54; Journaal
van Verhueff (Begin en Voortg. II) bl. 48 ; Veth, Borneo's "Wester-afdeeling I 201 ;
Van Dijk, over Bon.co, bl. 1 3 2 - 3 4 ; John Saris bij Pnrchas I 3S0-8S en in
Calendar of State papers. East Indies I. 178—79; Dav. Middleton bij Purchas I. 240.



77

.Taw Willemsz Verschoor, het hoofd der faktorij te Bantam,
keerde in October 1607 met Pauhis van Solt naar Nederland
terng en werd door Jaqucs THemiite, een talentvol jongman
die met Matelieff in ïndie gekomen was, vervangen.

Toen Matcliefl' den 27 November te Bantam terugkwam was
aldaar drie dagen te voren een Engelseh schip verschenen, de
"Consent" onder bevel van David Middleton. Het behoorde tot
een eskader van drie schepen, dat den 12 Maart HilMi de
i'jiigelsehe kust had verlaten, en waarvan zich nog twee, de
"Dragon" onder William Keeling en de "Hector" onder William
Hawkins onderweg bevonden. Matelieff was in groote vrees dat
Middleton zich naar Banda zou begeven, waar juist de Hol-
landsehe faktorij onvoorzien was van goederen en hij haar dus
veel schade kon doen. De Hollandsche admiraal zond dus in
allerijl een jacht met geld en goederen naar Banda, met den
last om daar .en op Ambon alles op te koopen wat er te krijgen
was. Met hetzelfde doel werd een schip naar Te mate afge-
vaardigd. Tntusschen liet hij Middleton vermanen om de Span-
jaarden in de Mol ukken geen hulp te verleenen zoo als zijn
bloedverwant Henry Middleton in 1(50") gedaan had. ' De En-
gelschman zeide dat Sir Henry hun alleen wat kruid verkocht
had, maar dat hij dit niet zou doen. Hij vertrok den lo'
December naar de Molukken: liet blijkt niet uit zijn journaal
dat hij Banda aandeed, hoewel de Engelsche kooplieden zich
later beklaagden dat men hem belet had daar handel te drijven. 2

Den 19 December 1607 kwam de Mauritius, dien Matelieif
met Victor Sprinckel naar Patani had gezonden, te Bantam.
Sprinckel had geschenken uitgedeeld ter waarde van duizend
gulden en slechts één bahar peper opgedaan. De handel was
daar zoo 't schijnt in korten tijd zeer verminderd, de peper
was er thans duurder dan te Bantam en werd door de Chineezen
vervalscht. De mantri's of orang kaja's schreven de koningin
de wet voor en deden met de handelaars wat zij verkozen; van
justitie was geen spraak meer, zoodat de veiligheid veel te wenschen
overliet. Hoewel Sprinckel er als hoofd der faktorij achterbleef *

' Zie Zesde gedeelte, bl. 235.
= Zie Journaal van Matelieff, bl. 126—27; L'Hermite bij De Jonge I I I 24fi ;

Calendar of State papers etc. p 1G3. In Middleton'a Journaal bij Purchas (I.
225) wordt alleen vermeld dat hjj in 't begin van Januari 1608 voor Ternate
aankvnm. Vgl! Calendar p. 232.

' Zie over hem: Zesde gedeelte, bl. 174, aant. 2. Hij volgde Fernando Mi-
cbiela o», die overleden was.
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was Mateliell' van gevoelen dat zij moest worden opgeheven.
I/Jlennite vreesde echter dat dan de L'ortugeezen er zich weder
zouden nestelen. • Ook vernemen wij uit een brief van Sprinckel
aan I/Jleimite van 27 October I (SOS » dat de toestand toen veel
verbeterd was. Kr was genoeg peper in voorraad om twee schepen
te laden en de Re.geering was de Hollanders zeer genegen.

In "t schip van Patani kwam ook Cornells Speex van Siam »
met een gezantschap van den vorst van dat rijk aan de Neder-
landsehe Regeering. Matelieff, die wel wist dat de zuinige Be-
windhebbers volstrekt niet op gezantschappen gesteld waren,
om de kosten die ze na zich sleepten, deelde zijn bezwaar aan
Specx mede. Speex zeide dat hij 't niet had kunnen beletten,
daar men iu Siam wel wist dat men gezanten van kleinere
staten als Djohor en Atjeh naar Nederland had medegenomen.
Nu liet MateiieH' den Raad besluiten dat men een vorst als
dien van Siam niet voor 't hoofd kon stooten en daarop ontving
hij de gezanten en wees hun een verblijf aan tot de schepen
gereed zouden zijn. *

Jloe in dezen tijd de politieke toestand van Bantam was,
zagen wij reeds. Uit de mededeelingen van Matelietf blijkt dat
men de "tollen" (rechten op den uitvoer) steeds opdreef en dat

* Journaal van Matelieff, bl. 127; Brief van M. bij De Jonge III. 243;
L'Hermite aid. 217 eu achter Matclieffs journaal bl. 183; Discours van M. ia
Uotterd. Ilistoriebl. bl. 274 waar men voor «Jambrandagiui' leze: -Jambi,
Andra^iri' en voor »Madoi"uis».- Mandorius. — Hoe Patani met üjohor in onmin
geraakte zulten wij later zien.

* HS. Rijks-Archief.
* Hij was in 1604 naar Siam gegaan op hoop van met het Siameesche ge-

zantschap dat zoo als meu vernomen luid jaarlijks nanr China vertrok de reis mede
te doen (zie Zesde gedeelte, bl 221), maar dit blijkt hem niet gelukt te ziju. In
1600 waren twee Hollanders, Jacques van de Perre eu Willem Pietersz Toune-
niHU met een aanzienlijk eargusoeu door den factor vun Pataui naar Ajudlija (de
hoofdstad vau Siam) gezonden, maar blijkens den brief van V. Sprinckel van 27
Oct. 1608 hierboven aangehaald weigerden zij terug te komen om rekenschap al te
leggeu eu gebruikten zoo 't schijnt 's lands gelden in hun eigen belang. Sprinckel
had Lambert Jacobssen Heyn naar Ajudhja gezonden om hen te vervaugen en
van hen vernomen dat Touneman en Van de Perre te vergeefs trachtten een
gouden «bouffette» van den Koning van Siam te verkrijgen , die den bezitter macht
gaf om overal naar hij kwam de onderdanen van den Koning te plunderen.

•• Journaal van Matelieff, bl'. 127, 128. M. nam Specx en de gezanten in zijn
eigen schip m Ie. S stierf onderweg. De admiraal was verwonderd onder zijn
goed geen ivjijneu te vinden, die men wist dat hij bezat. Het bleek dat hij die
aan de Sianimcrs in bewaring had gegeven. Deze ontkenden het, doch toen de
admiraal het hoofd van 't gezantschap dreigde dat hij hem *de ooren zou laten
afsnijden» kwamen ze spoedig voor den dug. (Journaal, bl. 137, 138).
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daaraan weinig te veranderen viel. (Jok drong de Itcgeering
telkens aan op hulp van een paar schepen tegen Palcuibang,
waarmede de Bantammere steeds in oorlog waren i, en in een
brief van den Sultan aan de Staten dien Matelietl' ïnedenain
werd dit punt op den voorgrond gesteld. J)e admiraal was er
zelf niet tegen, te meer omdat de Engelsehen den Sultan te
kennen gaven dat zij 't wel op zich wilden nemen, maar zonder
machtiging van zijne principalen durfde hij er geen bevel toe
geven, a

Den 27 December Kill 7 verscheen een schip uit Nederland
ter reede van Bantam. Het was de "Gelderland", tegelijk met
de "Gouda" den 3 April op reis gegaan. Bijkans een jaar
vroeger, den 20 April 1600, had eene vloot van acht schepen
en een jacht, onder 't admiraalschip van Paulus van Gaerden
zich naar indië onder zeil begeven, maar tot nu toe was te
Bantam niets van hen vernomen. Van Gaerden had in last, zoo
't schijnt uitdrukkelijker dan zijne voorgangers, om onderweg
voor Mozambique en Goa de Portugeezen zooveel mogelijk af-
breuk te doen, en terwijl hij in den Maleischen Archipel met
zijne strijdkrachten had kunnen woekeren, was veel tijd door
hem verspild met een vergeefsche poging om de vesting op
Mozambique te veroveren en met jacht te maken op Portugeesche
galjoenen. Eerst den C Januari 1608 kwam hij met 7 schepen
en een jacht dat hij buitgemaakt had voor Jiautam. Een zijner
schepen was te Mozambique dermate geteisterd dat men 't had
moeten verlaten.

Matelieft' had met de "Gelderland" last ontvangen van Be-
windhebbers om "de negotie te postponereii" en vooreerst alleen
den oorlog te behartigen. Een paar dagen later kwam er kwade
tijding van Djohor. Een Portugeesch eskader was de rivier opge-
varen , en hoewel men geene landing beproefde hadden de Maleiers
de hoofdstad in brand gestoken en waren in de bossclieu ge-
vlucht. Itadja Bongsu had de wijk genomen naar Lingga s waar
hij zich verschanste. Voor Malaka lagen vijf Portugeesche gal-

• In 't journaal van Johu Saiis, Jactor te Bantam, vindeu wij op 29 Mei
(8 Juni) 1606: -The Kings Fleete returned, hauing done vere little against
their enemies the Pallingbaues*. (Purchas I. 385).

3 Journaal vao Matelieff, bl. 128. Vgl. Rotterd. Historiebl. bl. 261, 328;
Brief van L'Herhiite bij De Jonge III 245; journaal van P. van Soil, bl. 86.

» Linggtt was eeue ouderhoorigheid van Djohor. Vgl Journaal van P van
Solt, bl. 49.
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joenen en eenige kleine schepen en men was druk bezig de
stad te versterken. Van Gaerden bespeurde van dat alles niets,
want de inoesson had hem zoo 't schijnt genoodzaakt bezuiden
Sumatra om naar Bantam te varen. Hier vernam hij nu hoe
de zaken stonden en deed toen een poging om met zijne vloot
naar Djolior te komen, maar de moesson belette dit, zoodat
hij den 14 Januari voor Bantam terugkwam. '

Mateliefl' was niet rouwig over die vruehtelooze poging,
want zijns inziens was aan de Molukken meer gelegen dan
aan Djohor en had de bezetting' van Malaya dringende behoefte
aan bijstand. Terwijl hij bezig was zijn advies aan Van Gaerden,
hoe daar gehandeld moest worden, in schrift te brengen, kwam
de fiscaal Martin Ape * dien hij naar Djohor had gezonden om
den Sultan moed in te spreken, van daar terug. Er was wel
sprake van dat hij vrede zou moeten sluiten met de Portu-
geezen als de Hollanders hem niet te hulp kwamen, maar
zoover was het nog niet gekomen *.

Den 21 Januari 160.X ging Van Gaerden onder zeil naar
de Molukken. Een week later keerde Mateiiett' naar "t vader-
land terug. Hij genoot de zelfvoldoening dat de Staten van
Holland hem bij monde van Üldenbarnevelt hun dank betuigden
dat hij zich zoo mannelijk had gedragen en de belangen van
zijn land met zooveel ijver had behartigd. Ook de Staten Gene-
raal spraken hun dank uit. «Paerinne, hoewel maer woorden»,
schrijft de admiraal, «hy hem seer verblijdde." Maar het bleef
bij woorden. Matelieff was te oprecht om de fouten van de Be-
windhebbers der Gompagnie te verheelen en dit was hun een
doorn in 't oog. «Wat zal ik zeggen?" vraagt hij in een merk -
waardigen brief aan Hugo de Groot*, «"t schijnt dat Indië de

' Dat Matelieff Van Cacrden dadelijk zou afgeraden hebben naar Djolior te
gaan (zooals De Jonge 't voorstelt) is niet juist. Vgl. M.'s journaal bl. 70,129,
181, zijn advies bij De Jonge 111 233, den brief vau L'Herraite aid. bl. 248
en vooral dien vau Van Caerden bl. 259, die uitdrukkelijk zegt dat M. zijn
plan om dadelijk naar Djohor te gaan goedkeurde. Maar toen die poging mis-
lukte ried M. aau v. C. om zijn plau op te geven. Zie zijn brief van 15
Januari (II». R. A.).

* Zie over hem Zesde gedeelte bl. 178.
'Journaal van Matelieff bl. 30—32. Brieveu van L'Hermite en Van Caerdeu t. a. p.
• Naar het origineel van 3 Maart 1616 iu 't Gemeente-archief te Rotterdam

uitgeg. doe. J. G. Frederiks in «Rutterd. llistoriebladen- , 3e afd. I bl. 346.—
Bewindhebbers hadden M. een half jaar na zyue tehuiskouist «een gouden keten
niet mtuaille, verguld rapier eu poujaart, van 200 p. vl.- vereerd. (Zie l)e Nuvursuhcr
18C0, bl. 181) Slet die fiOO schijnen zij zich van hem afgemaakt te hebben.
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plage heeft dat allen die er heen gaan thuis komende half
bedorven worden door degenen die ze gediend hebben, zoowel
in den tijd der Portugeezen als den onzen." Harmensz, Van der
Haghen en Wilckens luidden dit even als hij ondervonden.

Het zal aan Bewindhebbers niet onbekend zijn gebleven, dat
Matelieff over de Indische zaken aan de Regeering adviezen
verschafte ' en daarin zijn twijfel uitsprak of het wel geraden
zou zijn Tndië alleen te laten regeeren door Bewindhebbers,
«meestal bedaagde lieden die het tegenwoordige boven het toe-
komende verkiezen/' en er tegen opzien om maatregelen te nemen,
die wat ver reiken en geen dadelijke voord eel en opleveren.
Wat hij de Regeering ook vooral op het hart drukte, was dat
in Indië een "iendez-vous" werd opgericht, een rust- en ver-
verschingsplaats voor 't volk en de schepen, even als (ioa voor
Portugal en Manila voor Spanje, //van waar lunine armaden
worden toegemaakt, die alsdan weder versch zijn./' Ook achtte
hij dit noodig tegenover de Tndisehe vorsten en volken, die
nu nog te weinig vertrouwen in de Hollanders stellen, daar
zij hen telkens zien vertrekken en dan weder aan hunne
vijanden zijn overgeleverd Zoo ver ik weet, was hij de eerste
die daartoe Djakatra aanried. Men moest, meende hij , met den
vorst van dat staatje onderhandelen om 't zij in de «tad of aan
de « versch e rivier// ten westen daarvan een fort te bouwen *.
Andere plaatsen zoo als Bantam, Malaka, Atjeh, Palembang,
achtte hij oin verschillende redenen ongeschikt. Voorts vond
hij het volstrekt noodig dat daar een «Commandeur" zijn ver-
blijf hield, met behoorlijk gezag bekleed en door een Raad
bijgestaan. "])e desordre die. hier mede. sonde geweert werden ,
soude de costen wel thyen dubbel betaelen. //

Ook wat er te doen viel op andere plaatsen in Indië die
hij voor den handel van gewicht achtte, zette Matelieff in
zijne adviezen omstandig uiteen, en hoewel hij na zijn terug-
komst geen reehtstreekschen invloed gehad schijnt te hebben
op de besluiten der Compagnie, zal ons uit den loop der ge-
beurtenissen blijken dat de raad door hem aan de Regeering
verstrekt door haar niet in den wind werd geslagen.

• Ze ziju ons bewaard gebleven in de papieren vau H. de Groot op't Kijks-

Architf en uitgeg. als boven bl. 237 vv. Vgl. ook het .Discours» in M.'s Jour-

naal bl. 72—7G, blykbaar geschreveu vóór zijn vertrek uit de Molnkken naar

Chiua in Juui 1G07.

- Zie voor verdere bizonderhedeu het Diacours in «Rott. Historicbladen, bl. 210-15.

4 ' Volgr. VIII. 6



VTBRDE HOOFDSTUK.

De Molukken iu 1607—1G08. Bezoek van David Middleton. Komst van
Paulns van Caerden. Hij verovert Makjiui; wordt door de Spanjaarden ge-
vangen genomen. Adriaen Maertsz bezoekt de Banda-eilanden. Komst van
William Keeling aldaar. Eene vloot ouder Pieter Willemsz. Verhoeff vaart
naar Indië, komt voor Malaka, ziet af van het beleg, bezoekt Ujohor,
waar bij met den sultan over 't bouwen van een fort onderhandelt, komt
te Bautam. Voorvallen aldaar.

Wij koeren thans naar de Molukken terug, waar Mateiiell'
bij zijn vertrek naar China in Juni 1007 liet onvoltooide
lort te Malayo aan de hoede der kleine bezetting en der achter-
gebleven schepen had toevertrouwd. De bezetting der Spaansche
vesting op Ternate had slechts op het vertrek van den Hol-
landschen admiraal gewacht om het fort te bestoken. Maar de
Hollanders, ditmaal door hunne Ternataanschc bondgenooten
moedig bijgestaan, sloegen den aanval tweemaal af. Het schijnt
dat de Spanjaarden toen geen ernstige poging meer deden om
't fort te venneesteren; ook vernemen wij dat zij veel leden
door ziekte, en gebrek. Toch hadden zij en de Tïdoreezen de
overmacht in den archipel, daar de Ternatanen nog meeren-
deels verstrooid en hunne korakora's door den vijand genomen
waren; ook kon Jan Rossingeyn, de Hollandsche kapitein ter zee,
niet veel tegen hen uitrichten, daar een zijner schepen in de
baai van Sabugu aan de westkust van llalinahera strandde en een
ander naar Ambon ontsnapte, denkelijk uit gebrek aan mondkost.

Zoo bleef de toestand eenigc maanden. Nu eens kregen de
Spanjaarden eenigc versterking uit Manila, dan kwam er een
schip uit Bantam om de Hollanders te beschermen en van ver-
versching te voorzien. Maar geenc van beide partijen voelde
zich sterk genoeg om iets van belang te ondernemen '.

Van Januari tot Maart 100S bevond zich David Middleton
met de //Consent// in de Molukken. Van zijn verblijf vernemen

i Brievr . van G. Gz. van der Buys, den kapitein op Malayo, en Jan Ros-
sengein, in HS. op 't R. A., gedeeltelijk bij De Jonge III 2 2 8 - 3 1 ; Journaal
van ? . van Solt bl. 85—86; Journaal vau Matelieff, bl. 127, 128, 180;
Journaal vau P. Van Caerden in «Begin en Voortgang der O. I. Comp.» IF, He
stuk, bl. 43; Advies van Matelieff by De Jonge I I I 236—37.
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wij het volgende, üe Engelscheu werden dooi" de Spanjaarden en
hunne bondgenooten feestelijk ontvangen en beleefd behandeld,
doch de bevelhebber .Tuan dVEsquivel wilde hun geen verlof
geven om handel te drijven, tenzij zij de Spaansche schepen,
al was het slechts voor den schijn, vergezelden om de Hollandsche
slag te leveren, hetgeen Middleton weigercta, hoewel hij zich
met de Hollanders niet inliet en zelfs weigerde hun te woord te
staan '. Des nachts kwamen echter de inboorlingen in 't geheim
aan zijn schip eenigc nagelen verkoopen. Toen d'Esquivel dit
ontdekte gelastte hij hem te vertrekken. Den 24 Maart van Ter-
nate uitgezeid , bereikte hij ten gevolge van windstilte beoosten
Celebes eerst op 't eind van April het eiland Buton; hier ont-
moette hij vijf korakora's waarop zich de vorst van het eiland
bevond, die hem tot een bezoek uitnoodigde. Middleton nam
de uitnoodiging aan en werd door den rad ja, die een vrij
groote scheepsmacht en eenig geschut bezat, gastvrij ontvangen.
Tot zijn geluk kwam hier een Javaansche jonk van Ambon
niet nagelen geladen ' , die hij opkocht. Een zijner manschappen
bezocht het nabijgelegen eiland K'ambaina en verhaalde dat de
woning van den rad ja behangen was niet koppen die hij ge-
sneld had. Middleton keerde over Bantam naar Engeland terug *.

.Paulus van Caerden was, zoo als wij verhaald hebben, den
21 Januari van Bantam naar de Molukken onder zeil gegaan.
Mateliefl' had hem op het hart gedrukt om niet te lichtvaardig
een aanval te wagen op de vesting der Spanjaarden op Ternate,
die men beter door den honger dan met geweld tot de over-
gave zou kunnen dwingen. Hij achtte het daarom verkieselijk
den toevoer van Manila naar de Molukken af te snijden en zich
daartoe te verbinden met den vorst van Mindanao, die zoo als
hij vernomen had wel 50 korakora's kon uitrusten *.

Den 10 Maart kwam Van (Jaerden voor de vesting op
Ambon, waar hij Jan Rossingeyn vond, die hier het schip dat
hem ontloopen was terug kwam halen. De admiraal zond een
paar schepen naar Banda en vertrok den 9 Mei met de overigen

> Brief van G. Gz. van der Buys van Jlalayo, 22 Mrt. 1C08 (IIS. K. A.) Hij
zegt dat Middleton de Spanjaarden van krnid en animunilie voorzag.

- De Hollanders op Ambon hadden destijds gebrek aan geld , zoodat dil jaar
wel 500 bahar nagelen door Javaansche en audere inlandscjie handelaars opge-
kocht werden. Zie Blief van P. van Caerden bij l)e Jung.; I l l 201.

* Uittreksel uit zyu (ongedrukt) journaal bij Puichas I 225 — 27. Vgl. p. 455.
* Discours van Matelieff in zijn Journaal, hl. 74.
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naar Ternate. Daar hij hier een achttal schepen bijeen had
zou hij gaarne een poging hebben gedaan om de vesting te
Gainulamu te veroveren, maar de Spanjaarden hadden haar in
den laatsten tijd nog al versterkt en waren zeer op hun hoede,
zoodat de meerderheid het geraden vond om liever aan den
wensch der Ternatanen gehoor te geven en eene landing op
Tidore te beproeven. Dan, bij nader onderzoek bleek ook dit
te veel moeielijkheden op te leveren. Van Caerden stelde nu
voor om op Makjan een fort te leggen. Men keurde dit goed
en ook het advies der Ternatanen was gunstig, daar de inwo-
ners hun meer dan de Tidoreezen genegen waren, maar zij
achtten 't geraden om eerst de kampong Taffasoha te ver-
overen die door de Spanjaarden versterkt maar op dit oogenblik
door de Tidoreezen bezet was. Makjan, het rijkste nageleiland,
behoorde van ouds aan Ternate en Tidore gezamenlijk en was
steeds een twistappel tusschen de beide Sultans geweest maar
na de komst van Aeuüa hadden de Tidoreezen het geheel aan
hun gezag onderworpen. Toen Matelieü' met zijne schepen voor
Ternate lag, riep de sengadji van Makjan hem te hulp, maar de
admiraal gaf hem den raad zich rustig te houden tot de komst dei-
volgende vloot. * Van Caerden had dus van de Makjanners zel-
ven geen tegenstand te duchten. De schepen voor Tidore achter-
latende om het uit- en invaren te beletten, stak hij met zijne
Ternataansche bondgeuooten naar Makjan over. Het fort te
Tafl'asoha, op een hoogte gelegen, bleek inoeielijk genaakbaar,
daar de toegangen door 't geschut bestreken werden. Gelukkig
had Van Caerden alleen met inlanders te doen, weinig ervaren
in 't schieten, en hoewel zij zich dapper hielden en aan den
eenen kant de Hollanders aan 't wijken brachten, werd aan
de andere zijde het fort overrompeld. De Tidoreezen vluchtten
het bosch in, maar de Makjansche hoofden kwamen weldra aan
den sultan van Ternate en de Hollanders hunne onderwerping
aanbieden. Men vond veel klein geschut in het fort, ook 24
gongen en een voorraad nagelen, die het volk als krijgsbuit
ten goede kwam en de admiraal hun voor de Compagnie moest
afkoopen.

Van Caerden liet nu ook de schepen voor Makjan komen,
om het fort te helpen versterken, maar te te kwader ure, want
op eens outstond een zeebeving (waarop eeue uitbarsting van

' Journaal van Matelieff, bl. 65, 131.
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den vulkaan op Ternate volgde) en wierp twee schepen op de
klippen, zooclai men ze verlaten moest na 't geschat eu eeu
deel van 't goed geborgen te hebben.

Behalve Taflasoha werden nog twee plaatsen op Makjan,
Ngofokiaha eii Tabïlolo, in staat van verdediging gebracht en
in 't geheel 120 man onder kapitein Apolioiiius Schotte op 't
eiland achtergelaten. Daarop zond "Van Caerden een paar schepen,,
naar Bantam. • Hij had uu'nog twee schepen en twee jachten
over. Met slechts een der laatsteu stak hij, door de Tcraatanen
ondersteund, naar het eiiand Morotai over om eene sterkte die
Spanjaarden te Tjio bezet hielden te vercneesteren. 2 Hierin
slaagde hij ook, maar bij zijn terugkeer, den 17 September,
werd hij door twee Spaansche galeien onder Pedro de Heredia
aangevallen en zijn jacht zoodanig geteisterd dat hij zich moest
overgeven. Dit was voor de Hollanders geen gering verlies, want
behalve dat zij 70 man verloren, die op de Spaansehe galeien
als roeiers dienst moesten doen, misten zij ook hun aanvoerder en
Juan de Esquivel was niet te bewegen hem uit te leveren, hoewel
zijne manschappen een buitengewoon lioogen losprijs boden. Alleen
als men hem de forten op Makjan en Teniate overleverde
wilde de gouverneur den admiraal vrijlaten. Natuurlijk bleven
de Hollanders dit weigeren. Gelukkig konden de Spanjaarden
hun weinig nadeel toebrengen daar zij groot gebrek leden. De
Hollanders waren er steeds op uit om de fregatten die met
levensmiddelen van Manila kwamen, te onderscheppen en voor-
zagen zich dus ten koste van den vijand, zoodat niet weinigen
van Gamulamu naar Malavo overliepen. *

Eenige weken voor dat Van Caerden zich van Ambon naai-
de Molukken begaf, den '20 Maart 1608, was zijn vice-admi-

1 Met dit schip vertrok de schrijver van het Journaal der reis van Van Caerden
in »Begiu en Voortgang dej O.-I. Coinp." eu hiermede eindigt ook het Hs. der
Kesolntien van Van Caerdeu eu zijn Breeden Kaad (20 Mrt.—4 Aug.) op het
Rijks-archief. Aan dezu stukken en aan de brieven van Van Cierdcu en anderen
bij De Jonge III 260—68 is het voorgaande ontleend. Het journaal van Cornelia
Claesz vau Pnrmerendt (Arast. 1661), die op een der schepen vau Van Caerdeu
Ambon en Banda bezocht, heeft voor zoover den Archipel betreft alleen waarde
als logbook.

* In 't bericht bij De Jonge III 265 staat -een eylandt genaemt Chan.» Morotai
werd reeds naar de kampong Tjio door Giov. Batista (den Genueeschen stuurman
op de vloot van Magalhaens) «Chao* genoemd. Ook Eebello en Conto spreken
van "Ilhn dè Chiao, principal de Morotay en bedoelen dan met Morotny N.O.
llalmahera met de tegenoverliggende eilanden.

» Documenten bij De Jouge I I I 265—69; Keeling h(j Purchas I 198.
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raal Adriaen Maertsz met drie schepen naar de Banda-eilanden
gevaren. De onrustige bewoners van dien kleinen archipel maakten
het de handelaars zeer moeielijk. Van der Haghen schreef dit
voor een deel aan fanatisme toe, daar zij als groote ijveraars
voor den Islam bekend stonden en zelfs de Hollanders tot hun
geloof zochten te brengen, maar vooral aan de bedorvenheid
,der hoofden, on verzadel ijk in hunne eischen en zonder eenig
begrip van eerlijkheid en goede trouw. Hij had dan ook reeds
als zijn gevoelen uitgesproken dat men zou moeten eindigen
met hen tot onderwerping te brengen. ' Matelieff wilde een
tusschenweg inslaan. Hij had vernomen dat zoowel de "koning
van Makassar'/ op Gelebes als de vorsten van Tuban en Suru-
baja op Java hun gezag op de Banda-cilanden zochten te vesti-
gen , en wilde dat men een hunner daarin zou helpen, natuurlijk
onder beding van 't monopolie. *

De opperkoopman Hendrik van Bergel, hier door Van der
Haghen achtergelaten, had zich de Bandaneezen tot vrienden
gemaakt, zoodat zij hem niet wilden missen. Adriaen Maertsz
ondervond dan ook geen ïnoeielijkheden bij het laden. Waren
nu de Hollanders de eenige Europecsehc afnemers gebleven dan
zou er kans hebben bestaan dat de Bandaneezen ten slotte ge-
noegen namen met den prijs dien zij wilden betalen. Maar
kwamen de Portugeczen hier al niet meer, ook de Engelsehen
hadden Banda reeds bezocht en in Februari 160Ü verscheen
op nieuw een Engelscli schip voor de reede.

Het was de Hector, een van de drie schepen die in Maart
lfi()6 Engeland verlaten hadden en waarvan de Consent onder
David Middleton zich reeds op de terugreis bevond. De Hector
en de Dragon hadden veel langduriger reis. De laatste, onder
William Keeling, kwam den 5 Augustus 1608 voor Priaman,
aan de westkust van Sumatra. Keeling moest hier voor de peper
die hij kocht hooge rechten betalen, waarschijnlijk door toedoen
van Atjeh dat hier zijne suprematie liet gelden. De omtrek van
Priaman leverde, zoo meldt ons de kapitein, jaarlijks niet meer
dan 500 bahar peper, maar met inbegrip van Pasaman , Tiku,
Baros en de bovenlanden 2100 bahar.

> Documenten door mij uitgegeveu i» de Bijdragen en Mededeelingeu van het
Historisch rnootschap te Utrecht, bl. 346, 350 vv., 364.

2 Jour.aal van Matelieff bl. 51 , en 73, en vooral'uitvoerig zijn Discours in
Rotterd. Historiebl. bl. 247.- Vgl. De Jonge 111 323. Matelieff vermeldt daar
dat bij den .eoniuck va» Macassar, over die zaak liet pulsen, maar er niets
naders van vernam.
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Van Priainan voer Keeling naar Bantam. Toen hij hier de
zaken geregeld en de terugreis aanvaard had ontmoette hij de
Hector, waarvan de kapitein, William Hawkins, te Surate was
achtergebleven. Keeling achtte zich dus verplicht op dit schip
over te gaan en begaf zich nu den 10 Januari 1609 onder zeil
naar de Molukken. Te Djakatra voorzag hij den regent op zijn
verzoek van eenige ammunitie en kocht van hem een Portugees
die zijn Christendom niet wilde verzaken. Tegenwind belette
hem Makassar aan te doen. Te Buton hield hij zich niet op,
inaar bloedverwanten van den radja kwamen met een korakora
aan boord en wisselden met de Engelschen vriendschapsbetui-
gingen. Ook voor de Molukken bleek de wind ongunstig;
Keeling besloot dus nu naar de Banda-eilanden te gaan en kwam
den 18 Februari voor Nera. De Ilollandsche kooplieden ont-
vingen hem vriendschappelijk. Aan den Sjahbandar van Lontor,
die geweigerd had met de Hollanders een verbond te sluiten ' ,
werden kostbare geschenken namens den koning vau Engeland
overhandigd. Dit nam niet weg dat hij een hoogen prijs voor
de noten eischte. Toen Keeling eindelijk een accoord getroll'en
had, werd door de Hollanders, die intusschen met twee schepen
uit de Molukken gekomen waren, een liooge prijs geboden,
zoodat de Tlngelsche kapitein om lading te krijgen ze van zijne
mededingers moest afkoopen. Hij sloot echter in 't geheim een
verbond met de hoofden van Pul a Ai, waarbij hem verlof werd
gegeven om op dat eilandje eenc faktorij op te richten inet
uitsluiting van de Hollanders; toen het uitlekte zochten deze
liet te vergeefs te beletten. Den S April kwam hier een llol-
landsehe vloot onder Pieter Willemsz Verhoeff, van wiens reis
wij thans eerst verslag moeten geven. *

In den loop van 't jaar 1607 werden de onderhandelingen
aangevangen om door vrede of wapenstilstand aan den lang-
durigen strijd tussehen den koning van Spanje en zijne voor-
malige Nederlandsche onderdanen een einde te maken. Welken
invloed dit ook mocht hebben op de verhouding in Indië, van
beide kanten was men besloten zijne uiterste krachten in te
spannen om hetgeen men eens gewonnen had to behouden en

• Zie Zesde gedeelte bl. 230.
2 Zie over 't voorgaande: Keeling bij I'nrchas I 1 9 3 - 9 8 , vgl. 388; Extract-

journaal iu «The voyages of J. Lancaster, edited by Clem. R. Markhaiu» (London
1877) p. 109, 110.



88

het verlorwie te herwinnen. ' Te Lissabon was men nog bezig
met de uitrusting ccner aanzienlijke vloot 1 toen reeds 9 schepen
en -1 jachten in de Nederlandsche havens zeil ree lagen om naar
Indië te stevenen. Onder de bemanning van omstreeks 1900
koppen bevonden zich vele Duitschers die als soldaat waren
aangeworven; aan een hunner hebben wij een verhaal zijner
lotgevallen te danken. Admiraal van de vloot was Pietcr Willemsz
Verhoeff', die in 't vorige jaar in den zeestrijd voor Gibraltar,
na het sneuvelen van Jacob van Heemskerck, het opperbevel
aanvaard en zich door zijn beleid onderscheiden had; vice-ad-
ïniraal Francois Wittert, het gewezen hoofd van den handel te
Bantam. » De Regcering had de Compagnie met twee schepen,
geschat en ainmunitie bijgestaan « en waarschijnlijk invloed uit-
geoefend op de geheime instructie die aan Verhoef!' werd mede-
gegeven. Althans het was niet in 't belang der Compagnie en
streed met de adviezen van Van der Haghen « en anderen die
er over konden oordcelen, dat aan Verhoef!' even als aan Van
Caerden werd voorgeschreven om den vijand eerst te Mozambique
en te Goa te gaan bestoken, waardoor hij gevaar liep zijne beste
krachten te verspillen en in elk geval een kostbaren tijd moest
laten verloren gaan vóór hij den archipel bereikte, e

* De graaf van Lemos president van deu Raad van Indië zeide aan den Engel-
«chen gezant te Madrid in Mei 1607 dat 12 galjoenen voortaan uitsluitend be-
stemd zouden worden om vreemdelingen uit huune bezittingen buiten Europa te
weeren. De Portugeezen wenschten echter dat met de Hollanders vrede gesloten
werd. Zie: Calendar of state papers. East Indies I p. 163, 160.

' Zij bestond uit 12 schepen met 5000 man en ging den 27 Mrt. 1608 op
weg naar Indië. Twee derden der bemanning zouden volgens een Engelschen be-
richtgever bestaan hebben uit -kinderen van 12 tot 16 jaar, zooals ik meen dat
nooit te voren vertoond was-. Calendar of State papers E. Ind. 1. p. 172. Vgl.
p. 163, 169, 170 Op deze vloot voer [).. Joao Pereira Conde da Feira, tot
vicekoning benoemd. Hij overleed echter op het schip en zijn lijk werd naar Por-
tugal teruggebracht. Vier of meer schepen van deze vloot verongelukten voor ze
Indië bereikten. Eerst in October voer de nieuwe vice-koniug Lourenco Pires de
Tavora met een paar schepen naar Indië. Zie: Ign. da Costa Quintella, Annaes
da marinha Portng. II 146-47 . Vgl. Faria, Asia Porti.*. I II . 174.

» Van Meteren vermeldt dat hij de Straat van Magalhaens was doorgevaren.
Bij Juan de la Conception, Hist. gen. de Philipinas, IV. 283 wordt gezegd dat
hij schrijver (escrivano) zou geweest zijn op het sehip van Oliv. van Noort.

* De Jonge III. 71. De Stalen van Holland hadden vier schepeu voorgesteld
Zie huune \esol. 8 Oct. 1607.

•> Zie Jocumeuten in Bijdragen en Mededeelingen van 't Hist. Gen. VI bl 294
» VP.O de reis van Verhoeff bezitten wij een journaal gehouden aan boord van

t adminabehip door den opperkoopman en secretaris Johan de Moclre en na diens
dood (op Nera, tegelijk met Verhoeff) voortgezet door den fiskaal Jacqnes Ie
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Even als Van Oacrden stootte Verhoef!' liet hoofd voor
Mozambique, eu eveneens bracht hij de Portugeezen aan de
kust van Voor-Indië weinig scliade toe daar zij op hunne
hoede waren. Toen hij den "Sainoryii" (den vorst van Kalikut
aan de kust van Malabar) bezocht kon deze niet nalaten
zijne verwondering te betuigen dat de Hollanders, in weerwil
van 't verbond met hem gesloten, hem zoo weinig lmlp tegen
de Portugeezen verleenden, maar ook nu weder moest VerhoeH
den vorst zijn steun weigeren, en hem met het uitzicht op
latere hulp troosten, omdat zijne hulp elders vereischt werd.
Op zijn overtocht naar Malaka zond hij een jacht naar Atjeh,
dat na ingewonnen berichten omtrent den stand der .Indische
zaken zich weer bij hem moest voegen. De geheele vloot werd
echter door tegenwind aan de Atjehsche kust opgehouden, waarop
de Sultan den admiraal liet uitnoodigen hem een bezoek te
brengen. Verhoef!' verontschuldigde zich maar zond drie koop-
lieden met gevolg om hem hunne opwachting te maken. De
Mul tan gaf te hunner eer een olifanten- en een hanengevecht.
Hoewel de handel hier veel verminderd was, en er slechts
eenige jonken van Guzerate, die de bekende kleedjes brachten,
in de haven lagen, wiide men deze post ter wille van de
vriendschap van don Sultan aanhouden, en voorzag den faktor
van nieuwe assistenten.

Den 23 November 1 ti0S kwam Verlioeif' voor Malaka. De
Portugeesche schepen, bij tijds van zijne komst verwittigd,
hadden zich in volle zee begeven. Er lag slechts een oude ver-
laten karak, die zij zelve aan brand staken. Terwijl de Hol-
landers bezig waren op een nabijgelegen eilandje, dat de Por-
tugeezen Tlha da Pedra noemden, eenige sloepen te timmeren,
kwam in den vroegen morgen de vijandelijke scheepsniaeht hen
overvallen, maar na de eerste paniek dreven zij de Portugeezen

Febvrc, die in Augustus 1609 op 't schip de Gcuniecrde Provinciën met den
vice-adin. Hoen naar de Molukkeu ging, iu Juui lfilO vau daar naar ISantam
vertrok en in Nov. de terugreis nannain. Een audcr journaal van den soldaat
Verkeu uit Meissen, vult het vorige aan, daar Verken tot 1611 op Neru in
garnizoen bleef en toeu naar Nederland terugkeerde. Dit journaal is iu 'tLatiju
en Hoogduitsch uitgegeven iu het 9e deel der verzameling («Petits voyages") vau
De Bry te Fraucfort (-Pars IX Indiae ürieutulis . . . a u c t o r e Gutardo Artusio.»
Fraucof. 1612). Van Artus zijn verschillende tusschcnvoegscls afkomstig. De
Hoogduitsehe tekst is , althans gedeeltelijk, naar het Latijn gevolgd, blijkens du
Latijnsche vormen van sommige uau.en. Hij werd herdrukt iu het l i e deel der
verzameling vau Hulsius (Eylfftc Schiffart. Frankfort 1612, 13. 2 Th.) dal roij
heeft teu dienste gestaan.



90

terug en namen zelfs drie kapiteins gevangen. Verhoed' had den
dag na zijne komst twee sloepen naar Dj oh or gezonden om
den Sultan tot voltrekking van het contract met Mateliefi' uit
te noodigen en Malaka met zijn leger te land in te sluiten,
terwijl hij het te water belegerde. Maar, zoo als wij reeds
vroeger vernamen, sedert MateliefFs vertrek was te Djohor
veel veranderd, en de Sultan op dit oogenblik niet alleen on-
machtig maar ook zoo 't schijnt onwillig om tegen de Portu-
geezen oorlog te voeren, daar de Hollanders hem toch niet op
den duur tegen hen wilden of konden beschermen. De koopman
Abraham van den Broeck, door Mateliefl' te üjohor achtergelaten,
bracht Verhoelf deze verre van welkome tijding en bevestigde
tevens het bericht, den admiraal door inlanders en ovcr-
loopers aangebracht, dat Malaka goed versterkt en voorzien
was van oorlogs- en levensbehoeften en behalve de gehuwde
Porfcugeezen (easados) eene bezetting had van 100 of 500 sol-
daten. Met. het voorbeeld van Matelieil' voor oogen en verstoken
van den bijstand der Maleiers wilde Verhoeff zich niet weder
aan een beleg wagen. Hij stelde zich dus met den buit van een
paar geladen jonken die uit China kwamen tevreden en voer
in ' t laatst van December met de vloot naar Djohor.

De Sultan en de admiraal bezochten en onthaalden elkander,
maar toen de laatste vergunning vroeg ('t geen hem door
Bewindhebbers was opgedragen) om in zijne hoofdstad een sterkte
te bouwen, werd hem dit ronduit geweigerd. Blijkbaar had
Verhoeff de overeenkomst met Mateliefl', waarbij de vorst aan
de Hollanders (zoo als de Hollandsche tekst luidde) "eene ver-
zekerde en vaste plaats" voor den handel afstond, in dien zin
opgevat dat zij de vergunning tot liet bouwen van een fort
reeds inhield. In liet Maleische origineel was echter zoo het
schijnt van geen v e r s t e r k t e plaats gesproken en de Sultan
ontkende dat dit in zijne bedoeling gelegen had. Toen nu
Verhoeh" hem betoogde dat zulk een fort hem van grooten dienst
zou zijn als bolwerk tegen de Portugeezen, ontving hij het
karakteristieke antwoord, dat hij thans bij de komst der Portu-
gcesehe schepen de rivier op kon vluchten, maar als er een fort
was zou hij dat moeten helpen verdedigen. Ook gaf de Sultan
voor beducht te zijn dat de Hollandsche soldaten de vrouwen
zijner onderdanen zouden misbruiken. De voorname reden zijner
weigering z;il wel geweest zijn dat hij niet genoeg op den
steun der Hollanders vertrouwde oin voor goed met de Portu-
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geezen te breken. Mij had echter gaarne gezfcn dat Yerhoefl
liem bijstond om Patani te veroveren, welk rijk hij beweerde
dat hem toekwam. Zijn broeder namelijk die met de dochter
der vorstin gehuwd was, had zijne vrouw in overspel betrapt
en gedood, waartoe hij het recht bezat, maar nu had de koningin
hem ter dood laten brengen en daarmede het vorstenhuis van
Djolior een smaad aangedaan die gewroken moest worden. Vcr-
hoeff wilde zich natuurlijk in die geschillen niet mengen en
verwees den Sultan naar zijne lastgevers, waarop hij schrif-
telijk daartoe hulp vroeg aan de Nederlandsche Regeering '.
Dat zijn bede ook hier geen gunstig oor vond behoeft wel
niet gezegd te worden.

Om den Sultan echter niet geheel tegen zich in te nemen —
daar hij reeds tot den vrede niet de Portugeezen neigde —
besloot de scheepsraad hem geldelijk te ondersteunen voor den
bouw eener nieuwe hoofdstad — de oude was door de Portu-
geezen verwoest — , hem van oorlogsbehoeften te voorzien, en
twee Hollandsche schepen voorloopig bij hem te laten. Jacques
Obelaer werd in de plaats van Abraham van den Broeck tot
opperkoopman aangesteld en met het noodige personeel achter-
gelaten. Daarop voer de admiraal met de overige bodems naar
Bantam (8 Februari 160!)).

Onderweg ontmoette hij het jacht de Goede Hoop, van
Bantam uitgezonden * om hem de gewichtige tijding te brengen
dat het twaalfjarig bestand met Spanje zoo goed als gesloten
was en voor Indie uiterlijk met 1 September van dit jaar zou
ingaan. Bewindhebbers drongen er thans inzonderheid op aan
dat de admiraal zich van den handel in de Molukken en op
de Banda-eilanden zou verzekeren, en dat met alle Indische
vorsten zooveel mogelijk contracten gesloten werden, omdat onder
de voorwaarden van 't bestand waarschijnlijk de bepaling zou

i Daar de gezant van den Sultan, die met Ileemskerck naar Nederland gegaat.
maar onderweg gestorven was, reeds in last had hetzelfde verzoek tv docu, moet
diè moord in of vóór 1603 hubben plaats gehad. Zie over 't voorganude behalve
't journaal van Verhoeff de stukken daarachter medegedeeld bl. 204—9. De brief
van den Sultan, die verkeerd gedateerd is 1625, eindigt bl. 206 bov. »als
alhier.» In het daarop volgende verhaal wordt vau »dc stad Batavia- gesproken,
een bewijs dat de uitgever daarin veraudering gemaakt heeft, misschien door't
verkeerde jaartal misleid.

» Het was daar den 26 December 1608 uit Nederland aangekomen en reeds
den 1 Januari uitgevaren om Verhoeff te Malaka te zoekeu. Zie Purchas I.
195, 388.



worden opgenomen dat de eene partij niet mocht varen op plaatsen
waar de andere "het gebied of contract'/ van had." •

Den 15 Pebruari kwam Verhoefl' ter recde van Bantam. Hij
vond hier de regeering in een nog verwarder toestand dan tijdens
Matelicfl'. Tn Augustus van 't vorige jaar was de Sjah bandaar
van kant gemaakt * en in October do rijksbestuurdcr. » Ook
zouden, als wij kapitein Keeling gelooven mogen*, de Hol-
landsche kooplieden gevaar geloopen hebben door de Javanen
om hals gebracht te worden, als hij dit niet bij tijds vernomen
en hen gewaarschuwd had. De oneenigheid tusschen de partij
dei' Pangérans (prinsen), waartoe ook de nieuwe rijksbestuurdcr
behoorde, en der Poenggawas, mecrendeels bestuurders der pro-
vinciën , die beiden hun invloed op den Sultan wilden doen
gelden , was zoo hoog geloopen dat zij "genoegzaam oorlog tegen
elkander voerden" en hunne huizen versterkt hadden, s Verhoef!
hield zich onzijdig. Hij vereerde den sultan cenige geschenken
en verzocht hem, zoo als door Bewindhebbers gelast was, een
nader contract met de Hollanders te sluiten, maar dit werd
uitgesteld tot de Pocnggawa's vertrokken zouden zijn. Aan den
regent van Djakatra, die zich ook te Bantam bevond, deed
"Verhoef!' hetzelfde verzoek, maar ook deze stelde het uit, om
alle ijverzucht te vermijden, totdat hij te Djakatra zou zijn
teruggekeerd. Verhoed' deelde de ineening van Mateliefï' dat het
geraden scheen voor de Hollanders om de faktorij naar Djakatra
te verplaatsen, daar de regent de Poenggawa's "die wel de
rijkste en machtigste lieden van Bantam zijn" in zijne bescher-

i Memorie van Bewindhebbers bij De Jonge III 307 vv.
- Journaal van Van Cnerden, bl. 47.

» John Saiïs bij Purchas I. 388. Volgens hem waren ook de Sjah bandaar, de
Luksamaua (admiraal) en Kjai Dipati Ulennagara deelnemers aan den moord en
vergaderden zij ten huize van »Keymas Pattie- (Kjai Mas Pati). Deze was met
eeue zuster van des Sultan's grootvader gehuwd en schijnt vroeger rijksbestuur-
der geweest te zijn. Zie: Tijdschrift . vau N. lndie 1871. II. 350. Bij Vcth,
Java, II. 288 wordt deze moord bij vergissing een jaar later geplaatst. De op-
volger van den rijksbestuurdcr heet bij Snris .ArcaumgaLla- dat is Arja Kana
Manggala. Zie Tijdschrift als b.

* Purchas 1 p. 1*J8.

» Zie het journaal vau VerhoefT. Verken verhaalt dat de legers in de stad
togen elkander te velde (?) la-en en dat de admiraal (laksamana) aan. 't hoofd
stond van r> partij die tegen den rijksbestuurdcr was gekant. De Sultan zou aan
Verhoeff'juli),verzocht hebben tegen den Laksamana, 't geen de admiraal afsloeg,
maar voor fQu vertrek was er ecu verdrag tusscheu beide partijen gesloten, en
de laksamaua met 6 of 8000 man , waarouder vele aanzienlijken, naar Djakatra
uitgewekeu, waar de regent hen .gaarne en willig» opnam.
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in ing wilde nemen en men te Djakatra bekwamer eu met minder
kosten zou kunnen handelen.

De admiraal gaf nu aan I/Hermite de noodisre instructie om
als de gelegenheid zich aanbood liet contract met den Sultan
te vernieuwen. Voorts werd besloten dat de vice-adiniraal Fran-
cois Wittert met twee schepen en twee jachten naar de Molukken
zou gaan en onderweg Makassar aandoen om met den vorst een
verbond aan te gaan. Verhoed' zou eerst de Banda-eilanden be-
zoeken en zich dan in de Molukken bij hem voegen. Aan de
schepen die voor Djohor lagen ' werd de last gezonden om het
contract te Patani te vernieuwen, zich dan naar China te be-
geven om zoo mogelijk de karak die jaarlijks van Macao naar
Japan ging te onderscheppen en in elk geval Japan te bezoeken
ten einde ook daar vrijen handel te verkrijgen. Toen de ge-
laden schepen naar Nederland waren teruggekeerd voer Verhoefi
met de zes overigen den 25 Februari naar Banda.

üf L'Hernrite er in slaagde het contract met den sultan van
Bantam te vernieuwen is ons niet met zekerheid bekend. 2 John
Sa ris verhaalt ons s dat T/Jlermite den 19 Maart bij den sultan
eene audiëntie had, waarbij alle Poenggawa's tegenwoordig waren ,
cm hem mede te deelen dat er alle uitzicht bestond op het slui-
ten van den vrede tussehen zijne Jtegeering en den Koning
van Spanje en Portugal. Hij zou er hebben bijgevoegd dat de
Hollanders hem voortaan geen hulp tegen de Portugeezen konden
verleenen. Doch dit is zeker onjuist, want in het ontwerp-con-
traet stond juist het tegendeel. Ook werden daarin //de Span-
aarden en Portugeezen en elke andere Europeesche natie." van
den handel en het verblijf te Bantam uitgesloten, Wij zullen
echter later zien dat dit contract, zoo al gesloten, toch niet
werd nagekomen.

1 Het schip Koode Leeuw met de pijlen en het jacht de Griltioen. Over hun
reis spreek ik later.

* Het coutract komt voor bij De Jonge I1T 31 :J, doch zonder dagteekeuiug.
* Purchas I b. p. 388.
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Verhoeff komt voor Banda-Ncra (8 April 1609), vraagt verlof om een
fort op te richten. Dit wordt hem schoorvoetend toegestaau. Hij wordt bij
een samenkomst met de Bandancesche hoofdeu met 30 inan vermoord. Zijn
opvolger Simon Jausz Hoen voert oorlog met de Baudaneezen. Hij nood-
zaakt William Keeling te vertrekken. Vrede met de Baudaneezen (13 Augus-
tus). Hoen gaat naar de Ambonschc eilanden, sluit contracten met de hoof-
deu, vertrekt naar de Molukken. Wittert laat een fort op Motir bouwen
en begeeft zich naar Manila. Hoen bouwt een tweede fort op Ternate, blok-
keert Tidore, verovert het Spaansche fort op Batsjan, overlijdt (16 Januari
1610). Sultan Modafar van Ternate afgezet. Betrekkingen der Hollanders
met de Papoe-cilaudcrs enz.

Vergezellen wij thans admiraal Verhoef!" naar de Banda-
eilanden '. Den 8 April kwam hij ter reede van Nera. Behalve
het Engelsehe schip de Hector met kapitein Keeling lagen hier
thans twee Hollandsclie schepen kort te voren uit de Molukken
gekomen en een paar dagen later kwam ook een schip van
Mateliell's vloot met twee jachten die Ve.rhoe.fi' onder Jacob
de Bitter naar de kust van Koromandel had gezonden Zij
hadden, toen zij den admiraal te Bantam niet vonden, de reis
hierheen voortgezet.

Kene aanzienlijke Hollandsche scheepsmacht was dus thans
hier vereenigd, en dit kwam Verhoef!" te stade want hij had
een lastige opdracht te vervullen. Zijne principalen hadden hem
opgedragen de Bandaneezen tot een contract van alleenhaudel
met, de Compagnie over te halen en, des noods met dwang,
op een hunner eilanden een fort te bouwen. Het contract
zou waarschijnlijk geen bezwaar hebben gegeven; de Banda-
neozen toch zouden zoo vrij geweest zijn met de Kngel-
schen of anderen handel te drijven als er geen Hollandsclie
schepen lagen om dit te beletten. Maar van het bouwen van
een fort, waardoor zij ten allen tijde tot het nakomen van het

• Ondr.weg ontmoette hij een Hollandsch jacht dat van Makassar kwam en
hem tij<iing bracht van 't gevangen nemen van Van Caerden. Verlioeff zond <leu
koopman Adam OV.sz van Oriel met dit jacht naar Gresik om daar zijde op Ie
koopen, uit China aangebracht, en met den vorst een contract te sluiten.
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contract gedwongen konden worden, wilden zij uog altijd
niets weten, en zij werden in hun verzet gesterkt door de
Javaansche handelaars, waarvan zich hier (hunne onderhoo-
rigen zonder twijfel rnedegerekend) in dezen tijd niet minder
dan 1500 zouden bevonden hebben. Dat de Mohammedaansche
priesters een groot aandeel hadden in hunne oppositie was
reeds door Van der Haghen opgemerkt: men luid zelfs ver-
nomen dat zij ook de Ambonners tot opstand tegen de Hol-
landers aanstookten '. Eindelijk kau ook de aanwezigheid der
Kugelschen tot het verzet der Bandaneezen hebben bijgedra-
gen , want Keeling verhaalt ons zelf dat hij na den eisch
van Verhoefï hen zocht over te halen om den Koning van
Engeland als hun souvercin te erkennen, en hoewel wij geen
reden hebben om hem te verdenken dat hij hen, althans in deze
dagen, rechtstreeks tegen de Hollanders zou hebben opgestookt,
spreekt het van zelf dat de naijver tusschen de Europeesche
handelaars hen tot tegenstand aanmoedigde.

Toen de vloot van Verhoefi' voor Nera de ankers uitwierp
had men daar wel vermoed dat zulk een schccpsinacht niet
zonder reden hierheen was gezonden. De inwoners, die den
moord te voren op de Hollanders gepleegd op hun geweten
hadden, zonden hunne vrouwen en kinderen in 't bosch, ver-
eenigden zich bij 't oude Portugecsche fort en lieten den admi-
raal weten dat zij eene vergadering met de hoofden der andere
eilanden zouden beleggeii ». Eenige dagen later, den lij April,
begaf Verhoef!' zich met 250 gewapende mannen aan land te
Ortattan op Groot Banda, waar de Hollanders eveneens eene
factorij hadden, on verzocht de hoofden dier plaats en van
't naburige Lontor om alle sjah bandaars en orang kaja's bijeen
te roepen. Weldra weergalmde het zware geluid van de gong
en kwamen de Bandancezen van alle kanten opdagen. Toen de
hoofden, meer dan 200 in getal, zich in een kring hadden
neergezet werd Verhoetf met zijn breeden raad daarbinnen ge-
leid en liet hij den brief, op naam van Prins Maurits gesteld,

' Brief van J. l'Hermite aau Bewindhebbers (Nov. 1608) bij De Jonge I I I 251.
» Bij Van Metereo, Belgische ofte Nederl. oorlogen v. 1598 — 1611 (gedrukt

op Schotlant buyten Uanswyck 1611 in 4o) p. 357 wordt vermtld dat de Uan-
daneezen »de commisen iu den jnere 1609 hadden geipsiniieert dat sy bet jaer
daer naervolgeude op een ander plaetse ecu Pack-huys soudeu moeteu mat-keu,
want de plactse daer sy tot dien'tijt ghewoout hadden, hac-r niet langer be-
geerden te vergunnen'. Bljjkbaar is hier Nera bedoeld.
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voorlezen en vertolken, waarbij hunne toestemming gevraagd
werd om op een der eilanden eene sterkte te bouwen. Men
kon aanstonds aan bet gemor in de vergadering bespeuren dat
hun dit voorstel niet naar den zin was, en vernam later dat
er toen reeds over gesproken was oin de Hollanders dadelijk
te overvallen, en dat slechts de nabijheid der sloepen, die
van geschut voorzien waren, hen daarvan had afgehouden. Zij
vroegen drie dagen uitstel oin hun besluit mede te deelen en
keerden toen naar hunne woonplaatsen terug, terwijl Verhoeft'
en de zijnen zich weder scheep begaven.

Toen die drie dagen oin waren kwamen eenige orang kaja's
bij den admiraal aan boord om op nieuw uitstel te vragen.
Verhoef!' gaf hun een afwijzend antwoord; hij was vast besloten
de zaak door te zetten en reeds begonnen toebereidselen te maken
voor het bouwen van een fort op liet eiland Nera. De Banda-
neezen schenen nu besloten zich in het onvermijdelijke te
schikken-, alth&n* de gezanten V.-namen terug en ga\en hunne
toestemming.

Den 25 April werden 700 gewapenden aan de zuidoostzijde van
Nera ontschee.pt, bij de kampong Ratu, die men verlaten vond
zoodat de soldaten de woningen konden betrekken. Men koos
eerst een terrein voor liet fort dat ongeschikt bleek ' en besloot
toen op de grondslagen van het oude Portugcesche fort aan de
zuistwestzijdc van 't eiland, verder te bouwen eu er bolwerken
aan toe te voegen.

Kapitein Keeling wist iutusschen de bewoners van de eilandjes
Ai en Run 2 over te halen om met hem alleen te handelenen
niet met de Hollanders. De laatsten boden hun grooter voor-
deelen, maar zij sloegen die af en de Hollanders die op Ai
kwamen zouden er het leven bij hebben ingeschoten indien
Keeling hen niet in bescherming had genomen.

Want het bleek spoedig dat de Bandaneezen slechts in schijn
luidden toegegeven, maar volstrekt niet van plan waren zich
te laten dwingen en daar zij wel begrepen in een open-
lijken strijd hun doel niet te kunnen bereiken namen zij hun

i -Volgens het verhaal van Keeling», zegt 11e Jonge (III 96) «zou Verhocff
met de verschansing zijn anngevangeu op den grond van een geheiligd kerkhof./
IV J. beeft K f blijkbaar Keeling slecht gelezen. Het is Purchas (I b. 200, 721)
die slechts .n 't algemeen zegt dat de Hollanders de graven niet outzageu.

* Ook die van «Ayre Pntee" (ajar puti z= «it water) lezeu wij bij Keeling
(elders »:N in-potte"). Wie hy daarmede bedoelt weet ik niet.
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toevlucht tot verraad. Den 21 Mei kwamen hunne gezanten aan
Yerlioell" verzoeken plaats en tijd te bepalen voor eene samen-
komst tot het sluiten van een accoord, ook voor den verkoop
der noten en foelie. Verhoef!' ontbood hen den volgenden dag
op eene plaats aan het strand onder een grooten boom niet ver
van de kainpong Ratu (liet kwartier der soldaten) en begaf zich
op het bepaalde uur met zijn gevolg en eene compagnie soldaten
naar de plek. Maar de Handaneesche hoofden kwamen niet op-
dagen , en toen Verhoefï liet onderzoeken wat daarvan de reden
was, kreeg hij ten antwoord dat de Sjahbandars en Orang-
kajVs zich niet ver van daar in het bosch bevonden maar voor
de soldaten bevreesd waren; daarom verzochten zij den admiraal
en zijne raden met een klein gevolg bij hen te komen. Verhoe.fi',
die nooit te voren in indië geweest en van de Oostersche dubbel-
bartigheid te weinig ondervinding had, vermoedde geen kwaad,
hoewel hij hun reeds van te varen gî zelaaES h&d geesteen; hij
trad «te Biet i e F»lesu sledhfs «taw enkele ssAiatea begéknd,.
feet iïüsefe m. Maar istuwdijlrs wares sy uit l»t gmwlst of de
aetóerseMereRes lüaerttea eem weest gesefereeffir. S j saeides hierop
de andere» te bs lp . maar tie Iktnckneesen wikte» hen met de wape-
nen beletten verder te gs&a ca eerst it»een warm gevesbt, dat aaa
velen eter *:err*dtes het levett feestte, konden de soldaten verder
doordringea ea voeden 1 s t admintal en allen die inet hem
ia«legegaan waren» 30 in geial^ WEeedaanlJg venauont. Aan

. Verhoeif en den apperkoopBraB Jaeob üraenewegen had aten het
hooftl atgehoa-sreü. Daar meR B% eeRige aiïderea miste, trokkefi
tien volgenden dag vier eöiapagaieëB soldaten het eiland rond.
&y vanden ook de lijken der gip*?kars » ea toen gij sa« sen
katnpïïig kwanten * waar de R&ndaueezstn gk4 versterkt had-
den » aagen xij ook die van dea fokaal en anderen liggen «naaf
Notulen JSK sunder leveRsgevaar met bereiken, daar de inwoners
hen van eene oitgenaakbafe hoogte tnet speren "wierpen.

De dood van een man ais VerlioelF was een grrooits ramp
voor de Hollanders in tfae beuarde otostandigheden. i>aaF de

* Jokws fc Moetre, « i wiea de eerste Wft vaa Vefhoeft'ï jouraaal ai'Kom-
slig is , ea Nteotus eïe Vïsscbev die ee» tyi Saag up Ne?» ge»oo»<i had.

* llij Verkea: Kiaeaai, Kvacfc; fcg Purebss Keyacke; op ec» kaartje vaa Head.
Bratnrar (B, A.) Qaeae. — Bg Vau Meteren <uïtg. vaa 16SI ia 4o. fu! 357 vo)
wordeu de volgende kampoags op Nera geooenxi: Nera, Kata, Hadac, Onver,
Labatacca. Hndac e»l besiorveu, eu Keïac moetep Ï\JB» Qttwer lag aan de
Westkasi.

4» Vojgr. VUL 7
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vice-admiraal Wittert zich in de Moliikken bevond koos men
schipper Simon Jansz Hoen tot bevelhebber. Zijn eerste op-
treden was niet gelukkig. Jlij wist niet te voorkomen dat ook
de Hollaiulsche kooplieden die zich te Lontor bevonden ver-
moord werden; die op Pulu Ai liadden, zoo als wij gezien
hebben, hun lijfsbehoud slechts aan Keeling te danken. Eerst
den 15 Juli verjoeg men de Bandaneezen uit Labetaka aan de
noordzijde van Nera, maar het schijnt niet dat een ernstige
poging gedaan werd om hen uit hunne hooggelegen sterkte te
verdrijven. Ook bij een aanslag op Selamine, een kampong op
Groot Banda, werd weinig eer ingelegd. De inwoners, door die
van Lontor en Ortattun bijgestaan, weerden zich zoo dapper
dat de Hollanders met verlies moesten aftrekken. Keeling ver-
haalt dat de bevelhebber van 't fort op Nera, Jacob de Bitter,
zich daarbij dapper gedroeg maar dat de ijver onder zijne man-
schappen veel te wenschen overliet.

De Hollanders hadden Keeling niet belet lading in te nemen,
maar lieten zijne booten die aan land gingen onderzoeken, omdat
zij niet wilden dat hij hunne vijanden van krijgsbehoeften
voorzag. In dit opzicht schijnt hun wantrouwen niet zonder
grond te zijn geweest, maar nu verdachten zij hem ook dat
hij de Bandaneezen door teekenen waarschuwde als er gevaar
bestond en eischteu zij dat hij zou vertrekken. Wat hij nog
van de Bandaneezen te vorderen had zouden zij hem vergoeden.
Keeling protesteerde, maar was wel genoodzaakt toe te geven,
te meer daar er uitzicht bestond op vrede en de bewoners van
Pulu Ai weigerden verder met hem te handelen. Hoewel hij
op uitnoodiging van De Bitter eerst een bezoek bracht aan het
Hollandsche fort, dat den naam Nassau had ontvaugen, vertrok
hij zoo als te verwachten was in weinig vriendschappelijke
stemming. '

Inderdaad liadden de Bandaneezen door bemiddeling van een
aanzienlijken Makassaar (denkelijk een zaakgelastigde van den
vorst van Tello) aan de Hollanders te kennen gegeven dat zij
den vrede wenschten. Na eenige ouderhandelingen kwam deze
den l;i Augustus tot stand op de volgende voorwaarden. De
Bandaneezen verbonden zich aan geene andere natie dan aan de
Hollar-.ers hunne specerijen te verkoopen; wel mochten zij die

• dij stelde op zjju terugreis te Dantam, iu de plaats van Johu Saris, Augustine
Spaldiug tot factor aau en vertrok iu 't begiu van October naar Engelaud.
(Purchas 1 b p. 203, 204).
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togen mondbehoeften ruilen met de Javanen of anderen, maar
(lan waien dezen gehouden de ingeruilde specerijen weder aan
't fort Nassau te brengen en aan de Hollanders te verkoopen.
Ook moesten alle schepen onder 't gesehut van 't fort voor
anker* liggen. De geheele archipel heette als veroverd land in
't bezit der Hollanders te komen, en de hoofden moesten den
eed van trouw atleggen aan de Nederlandsche Regeering '.

Den volgenden dag begonnen de Eandaneezen de noten en
foelie aan 't kasteel te brengen, en een paar dagen later ver-
trok Hoen met drie schepen naar Ambon. In de plaats van
Jacob de Bitter, die aan de wonden bij den aanslag op Selamme
ontvangen gestorven was, werd Hendrik van Beigel, die hier
reeds sinds J6Ü5 hoofd van den handel was, tot gouverneur
aangesteld ».

Den 21 voor Ambon gekomen, gaf Hoen ook hier gevolg
aan den last van Bewindhebbers en vernieuwde liet contract
met de hoofden. De. hoofden der kampongs op Hoamohel of
Klein Ceram, en de kapitein-Hitu deden dit alleen onder
voorbehoud dat de Sultan van Ternate het verdrag zou goed-
keuren. Zij bedongen tevens dat zonder him verlof in hun
land geen sterkte zou worden gebouwd. Zonder twijfel hadden
zij vernomen wat op de Banda-eilanden was voorgevallen en
begrepen zij dat dit ook hun boven 't hoofd hing s. En wer-
kelijk had toen reeds de vice-admiraal "Wittert (nooals wij aan-
stonds zullen zien) met den Sultan van Teruate een verbond
gesloten, waarin bepaald was dat de Hollanders // des noods«
te Lessidi of Kambello op Haomohel een fort zouden mogen
oprichten. Ook zou het niet lang duren of men begon daarvan
de noodzakelijkheid in te zien *.

De gouverneur van Ambon, ïïederik de Houtman, had in
dit jaar, voor de komst van Hoen, ook een aceoord gesloten
met de Mohainmedaansche inwoners van vier kampongs op
1 latuhaha (Noordelijk Haruku), die zicli verbonden de christen-

i Artikelen by De Jonge III . 3 1 5 - 1 6 .

* Hij heeft een «bericht" over de Banda-eilanden nagelaten , waarvan Valenten

gebruik maakte. Zie zijn werk: III 2. a, p. 1.

' L)e contracten o. a. bij De Jonge I I I 3 1 7 - r l 8 . Behalve de oraug-kaja's van

Luhu, Lessidi en Kambello en Capitau llitu wordt genoemd «Orang kiai liasi -'

waaronder de J. het hoofd van Basia of Manipa verstaat. Hoogwaarschijnlijk is

evenwel Kimelaha Bassi , de veetegenwQordiger dee Sullans vau Ternate bedoeld.

Zie o. a. Valentiju II 2 p. 34.

* Memorie van J. l'Hermite van 1612 by De Jonge III. 387.
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bewoners van liet eiland (op Oma, of zuidelijk llaruku) geen
overlast meer aan te doen ' en met die van llunmkai (ZW.
Ceram), die hetzelfde beloofden en tevens dat zij de "Alibe-
reezeu" niet met mondkost zouden omkoopen om eeue vijan-
dige kampong af te loopen en de inwoners dood te slasfti. Uit
is de eerste maal dat ik van de zoogenaamde Alfoeren, waar-
mede hier blijkbaar de bergbewoners van Ceram bedoeld zijn,
vind melding gemaakt *). Het voorname doel dezer contracten
was oin de vesting op Ambon den toevoer van sagu en ver-
verschingen te verzekeren.

Den 10 September vertrok Hoen met zijne drie schepen
en een jacht dat te Kambello nagelen geladen had naar de
Molukken en kwam zes dagen later ter reede van Ngofakiaha
op Makjan. Hij vernam hier 't geen door Francois Wittert
sinds zijn vertrek van Hautain ' verricht was.

Wittert had zieli eerst naar Makassar begeven, waar hij waar-
schijnlijk met de vorsten van Goa en Tello een verbond sloot —
althans dit was hem gelast — en den koopman Samuel Denis
als factor te Samboppo achterliet*. Den 23 Juni 1609 kwam
hij voor Ternate. Van Gaerden was nog altijd met een vijgtigtal
lotgenooten in gevangenschap te Gainu Lamu. Het gelukte
Wittert 34 hunner tegen de bemanning van een Spaanseh
fregat, van Manila komende, dat men buitgemaakt had. in
te wisselen. Maar Van üaerden wilde de Spaansche gouverneur
niet uitleveren. i

Met den Sultan van Ternate werd een nieuw verbond ge-
sloten, Tn de akte wordt in vage termen gesproken van de
kans op een wapenstilstand met Spanje, in welk geval de
Ternataneu en al hunne geallieerden daarin zouden begrepen
zijn «. Maar overigens is er slechts van gezamenlijkeu' tegen-
stand tegen de "Castilianen>/ en van hunne verdrijving uit de
Molukken sprake. Dit zou echter met een grooter macht moeten
geschieden, dan waarover Wittert te beschikken had. Het
eenige wat hij uitrichtte, op verzoek der Ternatanen, was de
versterking van het eilandje Motir welks inwoners door de

i Accoord in cl. 13 Mei 1609 bij Valentijn II 2 p. 35.
» Accord iu d. 26 April 1609 aldaar p. 36.
' Ẑ o hiervoor bl. 93.

• Zie den brief van S. Denis bij De Jonge III 319 en vgl. 't journaal van
Verhoeff bl. 46.

» Zie het contract o. a. bjj De Jonge III. 324—27.
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Spanjaarden verjaagd waren naar llahnahera. Eene plaats aan
de noordzijde van liet eiland vt-rcl daartoe uitgekozen en met
een garnizoen van 44) man voorzien. Het verkreeg don naam
van Nassau. De Motireezen keerden nu naar hunne oude woon-
plaatsen terug, gevolgd door de inwoners van Gane, aan de
zuidwestkusi van Halniahera, die eveneens onder Ternate ston-
den en zich waarschijnlijk hier thans veiliger achtten; hun
getal zou meer dan 1000 bedragen hebben '.

Den 22 September, denzelftlen dag dat Hoen voor Mak jan
kwam, maakte Wittert zich gereed om naar de Filippijnen te
vertrekken en hier de Spanjaarden in hun eigen gebied te te-
stoken. Hoewel wij zijne instructie niet kennen is er wel geen
twijfel aan of hij heeft daartoe te Bantam den last ontvangen *.
Ook schijnt hem dit avontuur te hebben aangelokt, want toen
hij den volgenden dag met zijn eskader uitzeilde, had hij de
komst van Hoen vernomen. Met vereeuigdc krachten had men
hier thans iets van belang kunnen uitrichten. Zijn vertrek
belette dit. Aan een aanval op de hoofdvestiiig der Spanjaarden
te Gamu Lainu kon niet gedacht worden, maar zelfs een kleiner
fort op Ternate dat de Spanjaarden te Talangauie gebouwd
hadden, waar van ouds de schepen ter reede kwamen, werd
daartoe te sterk geacht 3. Hoen besloot nu bij de kampoug
Takoini aan de noordwestkust van 't eiland een fort te bou-
wen, en 't bleek dat dit goed gezien was, want hierdoor werd de
streek waar de meeste nagelen groeiden, daar zij tussehen de beide
Hollandsche forten lag, beschermd. De Spanjaarden deden wel
eene poging om de oprichting te verhinderen maar de Hollanders
hadden zich verschanst en ontvingen hen zoo warm met hun
geschut dat zij weder aftrokken. Het fort was den 4 November
voltooid en ontving den naam Willemstad. Hoen legde er een
garnizoen in van 100 man. Meer dan 300 Teruataausche ge-
zinnen , die naar andere eilanden gevlucht waren, kwamen
zich thans weder onder bescherming van dit fort op liet eiland
vestigen.

* Brief van Abr. Cor9sen bij De Jonge III . 269. Brief van Paul van Caerden
van 17 Juni 1610 (MS. R. A). Vgl. journaal van Verhoeff bl. 55 ,62; Discours
van Apollonius Schotte aid. bl. 108.

* Vgl hiervóór bl 83 en het advie3 van Matelieu" bij De Jonge, III. 232.
* De Jonge (III 104) spreekt van »het versterkte eiland Tabagouia» ; maar

bedoelt blijkbaar Talangamc. Het fort zal hetzelfde zijn dat in 'tjoiirnaal Ver-
hoeff (bl, 02) «n door Anoll. Schotte (Discours alil. ». 112) S. I'edro y Paulo
genoemd wordt.
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Op aandrang van de Ternataansche hoofden begaven de
Hollandsche schepen zich nu naar Tidore om dat eiland te
blokkeeren. De Ternatanen zouden hen daarin met 25 of o()
korakora's behulpzaam zijn. Maar Hoen bespeurde spoedig dat
zij geen geduld genoeg hadden om de blokkade behoorlijk vol
te houden. Zij waren echter zeer genegen om met hem een
aanslag te ondernemen op het fort dat de Spanjaarden op het
eiland Batsjan bezet hielden. Hij liet het meercndeel der sche-
pen voor Tidore liggen en stak den 23 November met zijne
soldaten naar Batsjan over, begeleid door den jongen sultan
Modaffar met 15 korakora's. Het fort lag aan de baai van
Amassing (ZW. zijde van 'teiland), waarin zich de rivier van
dien naam uitstort, bij de karnpong Labuha die door Christen-
inlanders en eenige gehuwde Portugeezen bewoond werd. De
Sultan die evenals de meerderheid der inlanders den Islam
beleed, woonde in een hooger gelegen kampong.

Het fort werd opgeëischt, doch de Spanjaarden weigerden
zich over te geven. De Sultan liet inmiddels om vrede ver-
zoeken en beloofde aan die van Labuha geen hulp te verleenen.
De Hollanders landden den 30 November, en vonden het fort
verlaten. De Spaausche bezetting was met de inlandsche Chris-
tenen en Portugeezen de rivier op gevlucht. Deze bleek te
ondiep om met de booten op te varen. Er werd nu tot een
landtocht besloten, die gansch niet gemakkelijk was daar men
eerst een moeras moest doorwaden en toen het bosch doortrekken.
Na drie dagen bereikte men den heuvel waar de vluchtelingen
een schuilplaats hadden gekozen, die moeielijk te genaken was.
Hoen bood hun vrijen aftocht naar Ternate of Tidore mits zij de
wapenen nederlegden. De Portugeezen waren er wel toe genegen
maar de Spaansche soldaten beletten het, zoodat men de plaats
met de wapenen moest veroveren en moeite had de vrouwen en
kinderen uit de handen der wraakgierige Ternatanen te redden.

Hoen sloot thans een verbond met den Sultan, waarbij
natuurlijk het monopolie van den nagelhandel bedongen werd,
en waarbij Ternate de eilanden Kajoa en Gane (Ganneh) terug-
ontving, die door Acuna aan den sultan van Batsjan en den
sengadji van Labuha waren toebedeeld •. Het Spaansche fort

» Zie Argensoln p. 376. Bij de 1500 bewoners van Kajoa hadden zich tot
meerckre veiligheid naar Tabilola op Makjan begeven onder bescherming van 't
Hol'.imdscke fort. Zie Apoll. Schotte achter VerhoelTs journaal bl. 109, en zijn
brief van 9 Dec. 1608 in HS. op 't R. A.
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dat den naam ontving van onzeu grooten staatsman "Barneveld"
werd versterkt en met 50 man bezet onder Adriaan van der
Dussen. Toen de Spanjaarden van Tidore hunne makkers te
hulp kwamen was liet te laat en moesten zij onverrichter zake
terugkeeren >.

Dit gebrek aan waakzaamheid en ijver bij de Spanjaarden
was waarschijnlijk aan onderlinge oneenigheid toe te schrijven.
Hun maestro del campo Esquivel was overleden » en de keus
van zijn opvolger had tot twisten aanleiding gegeven die in
Januari lb'10 nog niet waren bijgelegd ' . Intusschen werd de
blokkade van Tidore door de Hollanders voortgezet, maar van
de nu volgende gebeurtenissen zijn wij gebrekkig onderricht,
daar onze voornaamste berichtgever in het schip «de Geunieerde
Provinciën" voor Batjau achterbleef. Wij vernemen van hem
slechts met een enkel woord dat Hoen deu 12 Januari lfilt)
voor Tidore. overleed en men zijn dood aan vergiftiging toe-
schreef. Dit verlies was te gevoeliger omdat men het niet eens
kon worden over een opvolger en ten gevolge van die on-
eeiiigheden niets van beteekenis werd uitgericht *. In 't laatst.

* Zie behalve 't journaal vun Verhoeff deu brief von Apoll. Schotte bij De
Jonge III 331 34; het contract met den Sultan van liatjan aid. bl. 328 -30 .
(BI. 328 ond. leze men voor «Cayo ceu geven" : Cayoan en Gane). Dit contract
is onderteckcnd »op 't cylaut Laboua in Botsjaii". Het blijkt hieruit en uit
Couto dat de eilandgroep eigenlijk deu naam Iiatsjau droeg en het grootste
eiland dan eens Labuha dan eens Batsjan genoemd werd. Zie ook journaal van
Verhoen" bl. 69 en vgl. Valentijn I 2 , bl. 237. Later schijnt men den naam
Batsjan aan het noordelijke. Labuha aan het zuidelijke schiereiland gegeven te
hebben. Zie 'tVcrhael van G. vau Zeyst. achter Verhoeffs journaal, bl. 171 enz.
De schrijver van 'tlaatstgen. journaal beschrijft bl. 60—61 een bezoek aan

• Om-bachian», eene bizouder vruchtbare landstreek, rijk aan buffels en varkens
en waar de rudja van Labuha vóór eenige jaren zijn hof placht te houden, maar
dat hij ten gevolge van de rooftochten der Tidoreezen had moeten verlaten.
Valentijn schijnt dit verhaal (dat ook duister gesteld is) misverstaan te hebben.

• De jegenwoordige koning van Ombatjau" . zegt hij »is niet al zijn volk christen"
enz. In 't journaal V. staat echter: -üeu Coningh die het nu teghenwoordigh
bewoont-/ enz. en wordt met 'het» blijkbaar Labuha bedoeld, daar de S. pas
gezegd heeft dat Ombatjan onbewoond is. Vgl. in verband met dit verhaal de
overlevering medegedeeld door Brumiuul, Fragment mijner reize door de Jlo-
lukko's (Batavia 1856) bl. P4.

» Brief van S. Jz. Hoen van 2 Oct. 1609 (MS. It. A.)
* Brief vau C. Lz. Crackeel (schipper op de Middelburg) «voor Mariequo-

(op Tidore), aan Hoen van 3 Jan. 1610 (MS. It. A.) Hit ecn brief vau denz.
aan denz. van 10 Jan. blijkt dat Hoen ziek was.

* Zie den brief van Adr. Corssen bij De Jonge l ü 270. Uit zijne en andere
brieven blijkt de datum vau lloen's overladen.
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van Februari kregen de Spanjaarden versterking en leeftocht
uit Manila. Van de 6 fregatten werd er een met 50 man dooi-
de Hollanders veroverd. Gelukkig bevonden zich daarbij eenige
officiers en twee paters, waarvoor eindelijk (16 Maart) de admi-
raal Paulus van Caerden met 10 man werd ingelost, tot groote
vreugde van de Hollanders, die hem aanstonds weder als hun
hoofd erkenden '. Maar die. vreugde, was van korten duur. Den
15 Juli beging hij weder de onvoorzichtigheid in een enkel
jacht naar Mak jan over te steken; windstilte dreef hét vaar-
tuig naar Tidore af, waar het door de Spanjaarden werd aan-
gevallen en na een hardnekkig gevecht veroverd. Van Caerdcn
was nu ten tweeden 'male krijgsgevangen en men eischte zulk
een hoog rantsoen dat de Hollanders zich niet verantwoord
achtten hem daarvoor in te lossen. Hierop werd hij naar Manila
vervoerd, waar hij in de gevangenis overleed*.

De Hollanders waren thans weder zonder aanvoerder, ' t geen
een verderfelijken invloed had op de\ gang van zaken, want
de schippers met zekeren Crackeel aan liet hoofd, die zijn naam
eer aandeed, speelden den baas en ontnamen de kooplieden alle
gezag, zoodat men het onderling oneens was en door gebrek
aan samenwerking niets van beteekenis werd uitgericht. Ook
behandelden sommige bevelhebbers de Ternatanen meer als
onderworpenen dan als vrienden, 't geen hen natuurlijk tegen
de Hollanders innam 3 en hun ijver tegen den gemeenschappe-
lijken vijand deed verslappen. Daarbij gaf het wangedrag van
den jongen Sultan aanleiding tot oneenigheden tusschen de
Ternatanen onderling. Modafar had de dochter van den sengadji
van Sabugu op Ilalmahera tot vrouw genomen en kort daarop,
zonder ernstige reden zoo "t schijnt, met zijn kris doorstoken
en in zee doen werpen. De sengadji, een man van aanzien en
gezag, dreigde, indien hem hiervoor geen voldoening werd
verschait, zich bij de tegenpartij te zullen voegen, waarop de.
Hollanders er zich mede bemoeiden en de uitspraak in het ge-
schil aan de bevriende sengadjrs opdroegen. Deze verklaarden
nu den Sultan, die zich intusschen nog aan andere geweld-
dadigheden had schuldig gemaakt, voorloopig van de regeering

• Zie zi'n brief van 17 Juni 1610. MS. R. A.

* Ju» a de la Conception IV. 114.

» Brief van Adr. C'orssen t. a. p. bl. 2 7 0 — 7 1 ; Memorie van J. l'llcnnite by

De Jonge III. 383 ; Brieven van Pt. Both aan Bewindh. van 31 Mrt. en 26

Juli 1612 eu van Hend. Brouwer aan Bewindh. van 27 Juni 1612 (HS. R. A.).
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vervallen en droegen die op aan Kijn oudoom, den djagugu of
rijksbestuurder. •

Door hunne vestiging op Batsjan kwamen de Hollanders <x>k
ïn rechtsfcreeksche betrekking tot de ouderhuorigheden van den
sultan van dat eiland, in tsen brief van Adriaan van der
Dussen, den kapitein van het fort BarneveM, aan Bewind-
bers der Compagnie * wordt ï» de eerste plaat* jnehiing ge-
maakt van ' t eiland «Wilato» d. i. Obi-Latu *, waar men
ssooweï muskaatnoten als nagelen vond. De bewoners? waren
echter op aandrang van des Sultans broeder, die tegen hem
had saaingespannen, naar de kampoug Purmattc op ' t eiland
Ck'.fiiiH *, die eveneens onder Bafcyan stuud, uitgeweken. Vau
der Dassen achtte het- van belang daar het Nederlandsr-he
graag te vestigen om de uitmuntende saga die er te verkrijgen
was en waarvan thans de Spanjaarden voorzien werden. Een
grooteu voorraad sagu verkreeg men ook van de Papoe-eilan-
den * en voor geringen prijs, üe radja's die hier gezag uit-
oefenden dreven uitsluitend handel met Batsjan en pleegden
zeeroof op de omliggende eilanden, vooral op Ceram. Zij waren
zelven, uit ontzag voor den Sultan van Batsjan, tot den Islam
overgegaan, maar hunne onderdanen heidenen gebleven. Kvcn
als in den tijd der Portugcezen kwamen zij van tijd tot
tijd op Batsjan. Van der Dussen had een schip gezonden
om hen af te halen ten einde een contract met hen te sluiten,
en zij hadden zijn zaakgelastigde plechtig ontvangen en beloofd
zelven te zullen komen.

Hoewel nu de Hollanders in de Molukken 0 forten bezaten
(2 op Ternate, 3 op Makjan, 1 op Batsjan) met l-'30 man

^ Zie de brieven van A. Waelmen en B. vau Wede uit Sabiigu vau 31 Mrt.—
29 Apr. en die van P. van Caerden van 19 Apr. en 17 Juni, alle in HS. op
' tR. A.; voorts 't Journaal Verhoeff bl. 61.

* Bij de Jonge l i t 336—38. Met »d' oude legger» zal wel geen persoon
maar een schip bedoeld zijn.

' Valentiju I b. p. 89; Robidé van der Aa, Reizen naar Nieuw-Guinea, bl.
351. Bij Conto (X. 2 p 279) worden reeds vermeld de "llhas de Ambulato*; op
de kaarten van D. llomein en van Mercator-Hondius: Abilato; op die van Lin-
schoten: Bilato.

* Er staat -een eylant genoempt Pourematten.» Vgl. Valentijn 11 a p. 53 ;
Robidé van der Aa, a. w. bl. 351.

'' Van der Dassen spreekt nog van /het eylant Papoewa' bestaande uit «drie
kouingrijken- nl. Wcige (Waigeu), Mishol (Misool).en Weigamo (Waigama op
Misool). Vgl. ook hiervóór bl. 41.
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bezetting, moesten zij noir in macht voor de Spanjaarden
onderdoen, die 800 man sterk waren en zoowel de hoofdplaats
van Ternate als het eiland Tidore in bezit hadden '. Nog stel-
den de eersten hun hoop op de terugkomst van den admiraal
Wittert uit de Filippijnen, toen zij vóór het einde van 1610
de tijding ontvingen van den treurigen afloop zijlier expeditie.

• Journaal Verhoeff bl. 62. Op 'lVrnatc hadden zij, zooiils wjj geeieo hebben,
no|i eea tweede fort, en op Halmahera, aan de kust van Moro, 3 kleine forten,
door Apoll. Schotte (aid. bl. 113) genoemd lulu (lees Tolo), Jsiau (Saoe?) cu
Jafibugbo (lees Tafongo?).



ZESDE HOOFDSTUK.

Don Juan de Silva gouverneur der Filippijnen. Het cskader van Francois
Wittert voor Manila verslagen. De Hollanders vestigen eene faktorij te
Hirado in Japau. De Sultan van Djohor sluit vrede met Portugal. De Hol-

I landers te Sukadaua en te Sambas David Middleton bezoekt Bengaja. Zijn
verblijf in de Banda-eilandcn. Toestand der Hollanders aldaar. Bezoek van
de «Union» te Atjeh enz. L'Hermite te Bautain. Tijding van het Twaalf-
jarig Bestand. Pieter Both tot Gouverneur-Generaal van Indië aangesteld.
Zijne instructie.

Don Pedro de Acuïia, gouverneur der Filippijnen, was
kort 23a zijn terugkeer ait de Motukke« overhalen» Ma eca
taissehentetaar kwam i,. April IfiMÖ Dan Jaau de Silva te
Manila liet, bewind aauvaanlen. Xijn «rs te s»rg was om maat-
regelen te nesses tegen de Maieische zeeroovers, die steeds
haii piauderfochien Ia de Filippijnen voortzetten. Met Suln
werd de wapenstilstand bevestigd * en om tie bevolking \ an
Oar&ga (NÖ. Mindanao) ïn toom te lumden te Tandag aan «Ie
msstküs* van dat eilaiMl een tort gebouwd. Terwijl mi de
t-ïffliveraear t«il»n3iilseiea b ^ o a te usakea voor eene expeditie
aaar de Molakken kwam de tijding vaa Ofcong op liet eiland
Panay dat Wittert hier den £5 October niet vier schepen was
aaagekoniea. Zij hadden een paar ch«unpaus met rijst, naar
Zefau bestemd, buitgemaakt, maar verder weinig kiumcii uit-
riditen daar de plaats verdedigd werd d<»or 1). ïeruaudo de
Ayala, die hier rerafo, op weg naar de Moiukken, met een
contingent Spaanselie soldaten was aangekomen.

Wittert zette nu EÏJU tocht voort nsar de haai van M&uila.
1^ haven C^Tite vond Mj te goed versterkt om haar aan te
tasten; lü] voer dus terag naar de» ingang der baai en koos
zijne ligplaats voor het eilandje el Frayle waar hij alle schqwn
die «aar Manila gingen kon opvangen. Niet minder dan 17
Chïneesehe jonken met kostbare lading vielen hem hier in
handen * eu het schijnt dat «leze gemakkelijke wijze om den

Zie hiervoor W. 72.
Ook twe« joakeü «it Jspao, tlie men vrij Met.
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vijiiiul srhade te doen hem verleidde om hier t.e lang te vertoeven
en ook het schip dat jaarlijks uit Mexieo kwam af te wachten.
Waarschijnlijk duchtte hij niet dat men hem dien buit ernstig
zou betwisten. Maar hierin vergiste hij zich.

1). .Juan de Silva had niet stil gezeten. Met de uiterste
inspanning liet hij schepen bouwen en kalefaten; zelfs het
ijzeren traliewerk voor de huizen te Manila moest daarvoor
worden afgestaan en klokken werden versmolten voor het gieten
van 't noodige geschut. Zoo kreeg hij een vrij goed uitgerust
eskader bijeen van 2 galjoenen, 2 galeien en 1 kleinere
schepen, met duizend koppen, voor de grootste helft Span-
jaarden , bemand. Aan zijn neef D. Fernando de Silva werd
het opperbevel opgedragen; ook de maestro de campo Gallinato
en Pedro de lleredia, die beiden reeds in de Mol ukken hunne
sporen verdiend hadden, bevonden zich onder de aanvoerders.
Den 20 April 10J0 zag Wittert de Spaansche schepen op de
zijne aankomen. Hoewel hij er slechts drie bijeen had — een
der jachten en een sloep lagen elders op de Avacht —
onttrok hij zich niet aan 't gevecht. Maar de overmacht der
Spanjaarden was te groot '. Wittert en velen met hem sneu-
velden. Twee schepen werden door de Spanjaarden veroverd;
liet derde sloeg uiteen daar het kruit vuur vatte. Met afwezige
jacht maakte zich, den uitslag van 't gevecht vernemende, uit
de voeten.

Groot was de buit die de Spanjaarden in handen viel; dat
hij "ettelijke millioencn gouds" zou bedragen hebben 2 zal wel
overdreven zijn. Doch in een gelijktijdig verhaal van t ge-
vecht 3 wordt verzekerd dat men aan contanten 200.000
dukaten vond en de waren, alleen in het admiraalschip geborgen,
op een gelijke som schatte *. Niet minder dan 125 man werden

1 Wittert had slechts één groot schip, de Amsterdam, van 300 last; het
schip Middelburg had hij voor Tcrnate achtergelateu, van waar het later de
terugreis aannam (zie Verken's journaal op 6 Febr. 1611). Zijne overige schepen
waren jachten, elk van c. 100 last. De Spaansche galjoenen waren elk van 600
last; de kleinere vaartuigen vnn 90 last en minder.

2 A poll. Schotte achter 't Journaal Vcrhoeff bl. 114, 115.
* Newe «nd gründtliche Relation, von der mcrcklichen Victori oder Sig,

welchen llerr Joannes de Sylva... den 24 Aprill des 1610 Jars wider etliche
Hollend .;he Raubschiff.... übristcn Frantz Witt Henricson erhalten hat. Ausz
dem Spanischen . . . ins Teutsch gebracht. Angspnrg, C. Daebertzhoffcr. 4o.

* Fern, de los Rios eoronel (Relation et Memorial in Thcvcuot's Relations de
divers voyages, p 12), zegt dat Juan de Silva's aandeel in den buit alleen meer
dan 200,000 dukaten bedroeg.
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krijgsgevangen gemaakt en 50 stukken geschut bcniaehtigd.
Ook de papieren die men in de schepen vond waren voor de
Spanjaarden van waarde, daar zij hen op de hoogte brachten
van de plauucn der Hollanders in l.udiö. '.

Welk gebruik 1). Juan de Si]va maakte van de inlichtingen
.en van de schatten die hem in handen waren gevallen zullen
wij later zien. Thans moeten wij naar Djohor terugkeer»»» om
de beide schepen, die van daar naar Japan zouden zeilen *
te vergezellen.

Den 10 Mei 1609 van Djohor afgevaren, deden zij eerst
Patani aan, laadden hier eenige handelswaren die in Japan
gewild waren, en voeren toen naar de (Jhineesehe kust; hier
Icruisten zij eenigen tijd om het galjoen op te vangen dat in
dezen tijd van ' t jaar van Macao naar Japan overstak, maar
de wind dreef hen voortdurend naar "t zuidwesten af, zoodat
zij 't moesten opgeven en naar Japan zeiden. Te Jlirado aan-
gekomen , vernamen zij dat men te Macao bij tijds kennis
gekregen had van de aankomst der vloot van Verhoef!' voor
Malaka en daarom liet galjoen naar Japan reeds den 10 Mei
had afgezonden, "Zoodat het schijnt", zegt de llollandsche
berichtgever, «dat God ons zulk een groot geluk niet heeft
toegelegd." De Portugeezen zullen er Clod wel voor gedankt
hebben.

Maar in hun andere voornemen slaagden zij beter. Hun
plan om te Hirado 3 een handelskantoor te vestigen werd te
Nagasaki gunstig opgenomen, en men ried hun, als zij een
handelscontract wilden sluiten, een gezantschap naar Miako
(Kiyoto) te zenden waar de Shógun zijn verblijf hield. De
kooplieden Abraham van den Broeck en Nicolaas Puyek be-
gaven zich nu naar de hoofdstad met Melchior Santvoort, die,
zoo als wij weten, eenige jaren in Japan had doorgebracht,
van den Shógun verlof had gekregen om handel te drijven en

i Zie behalve bovenst, verhaal: Jnan de Ia Coucepcion IV. 284—308; Dav.
Middleton bij Purchas I 246; van Meteren, 32e boek (uitg. van 1614 fol. 667);
Brief van H. vau Raei bij De Jouge III . 298; Journaal Verhocff bl. 67; BrieC
van Pt. Segera koopman op 't outsnapte jacht de Pauw, uit Patani 2 Nov.
1610 (HS. R. A.) — Over de pogingen der Jezuïeten om de Hollandsche ge-
vangeuen te bekeeren, zie: Litterae aunuae Soc Jcsu a. 1608 (Editio Dilin-
geusis) p. 539.

» Zie hiervóór bl. 93.
» lu uavuljjing der Portugeesseu uoemdeu zy die stad Firando.
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dezen omtrent de Hollanders eu hunne overwinningen op de
Portugeezen had ingelicht '. De Shoguu, lyeyasu, bekend als
een der voortreffelijkste Japansche regenten 1, ontving het ver-
zoek der kooplieden niet onvoorbereid, en de brief van Prins
Maurits met begeleidende geschenken, die zij hem aanboden,
schijnt hem ten hunnen aanzien gunstig gestemd te hebben.
Kort te voren waren te Kiyoto ook Portugeesche gezanten
aangekomon, die natuurlijk de Hollanders in een ongunstig
licht stelden en hen (niet geheel zonder reden) voor zeeroovers
uitgaven, maar liet schijnt dat men de Portugeezen en hunne
bedoelingen reeds begon te wantrouwen. Althans het gelukte
hun niet de llollaudsche gezanten te weren; zij werden inte-
gendeel vóór hen door den Shógun ontvangen en hun verzoek
dadelijk toegestaan; zelfs werden hun grooter voorrechten ver-
leend dan aan de Portugeezen. Zij mochten zei ven de prijzen
hunner groederen bepalen terwijl die aan hunne voorgangers
werden voorgeschreven. Merkwaardig is in het antwoord van den
Japanschen vorst op den brief van Prins Maurits de bescheiden
en beschaafde toon, zoo verschillend van de grootspraak van
andere Üostersche potentaten.

Nu. werd Jaques Specx als opperkoopman met het noodige
personeel te Hirado achtergelaten en namen de Hollaudsche
schepen de terugreis aan. Men deed nogmaals een poging om
aan "teiland "Lamao" bij de Uhineesche autoriteiten gehoor
te verkrijgen, maar dezen wilden de Hollanders niet te woord
staan en geboden hen te vertrekken. In Patani werd de koop-
man Hendrik van Kaei achterlaten met den last om zich naar
Ivambodja te begeven, eu daar hertenvellen in te koopen voor
den handel op Japan '.

' Vgl. Zesde gedeelte bl. 158. Met Quaeckeruaeck in 1605 uit Japan ver-

trokken kwam hij te Patani , van waar de factor Victor Sprinckel hem in Kebr

1C08 naar Japan terugzond met geschenken aan den Shogun en een schrijven

waarin de overwiuuiug van Matelieff voor Malaka eu zij uu vergeefsche pogingen

verhaald werdeu om ia Ghiua handel te drijven.

- lyeyasu had «icli reeds iu 1005 ten behoeve van zijn zoon HideUda van de

regeeriug teruggetrokken, maar ÏOO 'tachjjut meer in uaaui dan inderdaad. Hü

was het die tot aan ïyn dood (16IQ) de vreemdeliugen ontving en hun verlof

tot handelen gaf. Zie: De Jonge en Van Dyk beueden aaugeh. waar hjj Jjejas

heet e Ougosio Samma ( = : O Gosho Sama, a|ju titel) , alsmede «Diary of

Hioh. Cocks iu Japan- (1615—22) edited bij Edw. Maunde Thompson for the

Ilakluyt Soc. (Londun 1883).

* Hij werd daarin door andere plauueu verhiuderd. Zie over 't voorgaande:

Journaal tan Beyuier üirek»* vau Nioiwegeu achter 't Journaal Verhoef!, bl.
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Toen de heide .schepen na eene afwezigheid var. ;cven
maanden voor Djohor terugkwamen (November 10(11)) be-
speurden zij dat hier minder dan ooit uitzicht bestond dat de
Sultan ter wille der Hollanders de Portugeezen zou blijven
trotseeren, daar deze zijne onderdanen door het gedurig blok-
keeren der rivier veel afbreuk deden, lladja Bougsu, die de
Hollanders het meest genegen was, gaf in een hrief aan Prins
Maurits zijn leedwezen te kennen dat door liet bestand met
Spanje ook het uitzicht verloren scheen om Malaka te be-
machtigen ; in liet vernieuwen van contracten zag hij geen heil
zoolang men die stad in de handen der Portugeezen liet ».

Lntusschen huwde de oudste zoon van den Sultan met de
dochter van zijn halven broeder, den radja van Siak op Sumatra,
die de Portugeezen gunstig gezind was omdat hij van den
handel met hen voordeel trok. Door zijne bemiddeling kwam
de vrede tussehen Djohor en de Portugeezen tot stand. Den
1 October 1610 kwam een gezant van de laatsten te Batu
Sawar om den Sultan af te halen, waarop deze zich den 22
naar Malaka begaf en den vrede toekende. Tladja Bongsu ver-
zekerde echter aan de llollandsche kooplieden dat hij hunne
zijde niet zou verlaten en zij bleven er ook werkelijk onder
zijne bescherming handel drijven. Doch groote voordeden
kon de handel hier niet meer opleveren *.

Het was waarschijnlijk ook door lladja Bongsu dat de Hol-
landers in aanraking kwamen met het Rijkje Sambas op
Borneo's westkust dat onder Djohor's suprematie stond ». Men
zal zich herinneren dat het kantoor van den diamanthandel
te Sukadana gevestigd was en Samuel Bloemaert daar thans
het beheer voerde *. Wij bezitten van dezen ambtenaar
een verslag van zijn verblijf aan die kust van December
1608 tot Mei 16'10 s. Daaruit leeren wij dat de Chineezeu

71 ; Brief vau V. Spriuckel by Van l>yk, Iets over onze vroegste betrekkingen
met Japan (Amst. 1858) bl. 15—21; Brief van Henr vau Raey en and. stu. bij
De Jonge I | r 293—30i (vgl. 8 5 - 8 7 ) . De brief van den Shögun bij Purchas I.
406; Van Dijk,.a. w. bl. 26.

' Zijn brief van 8 Dec. 1609 bij Van Dijk a. w. bl. 32 aaut. 3 en De Jonge III 305.
' Brief van Jiiq. Obelaer van 25 Nov. 1610 by De Jonge III 304—5.
* Zie o. a. Discours van Matelieff in Rotterd. Historiebl. bl. 281.
* Zie hiervoor bl. 76.
* Discours etc. achter 't Journaal Verhoeff, bl. 98—107. Vgl. ook Van Dijk,

Neerlands vroegste betrekkingen met Borneo enz. bl. 135 vv., die ook de 1ISS.
vau 't R. A. heelt geraadpleegd, en Veth, Borneo's Westerafdeeling I. 203 vv.
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de voorname opkoopei's der diamanten waren; zij bewerkten
dat men de Hollanders te Sukadana niet toestond zelven naar
Landïik te gaan, van waar de meeste diamanten werden aan-
gevoerd. Hierop zond Bloemaert Pieter Aertsz naar Sainbas
ten einde te onderzoeken of eene vestiging op die plaats met
het oog op Landak niet verstandiger zou zijn. De radja van
Sambas was natuurlijk zeer genegen om van den diamanthandel
voordeel te trekken en stelde onmiddellijk, en niet geheel
zonder gevolg, pogingen in het werk om uit Landak aanvoer
der kostbare steenen te verkrijgen. Bloemaert sloot nu met
hem uit naam zijner principalen een contract, waarbij hun de
alleenhandel in al zijne landen, als Mampawa en Landak '/en
voorts heel tot de wilden (l)ajaks) daar de diamanten gevist
worden", werd toegestaan. liloemaert verbond zich daarentegen
de faktorij van Sukadana naar Sambas te verplaatsen indien
werkelijk bleek dat de aanvoer hierheen verlegd kon worden '.
Hierin werd hij echter teleurgesteld. Intusschen waren de
onderhandelingen met Sambas te Sukadana uitgelekt, en het
natuurlijk gevolg was dat de Hollanders door de vorstin,
Ratu Bunku, die Landak als Aaor gebied beschouwde, met
wantrouwen bejegend werden. In Augustus 1610 vertrok
Bloemaert naar Bantam en liet Pieter Aertsz als zijn opvolger
achter.

Uit de mededeelingen van Bloemaert blijkt dat de Sultan
van Brunei in dezen tijd in vriendschappelijke betrekking stond
tot de Portugeezeu en den radja van Sambas (leenman van
Djohor) beoorloogde, terwijl de vorst van Palembang, mede
zoo men vermoedde op aanstoken der Portugeezen 2, Sukadana
bedreigde. Het zal de laatsten niet onbekend gebleven zijn
dat de Hollanders zich het monopolie van den diamanthandel
poogden te verschaften en het was dus zeer te begrijpen dat
zij 't hun hier onveilig wilden maken.

Wij hebben vroeger gezien dat de eerste poging der Hollanders
om te Bandjarraasin handelsbetrekkingen aan te knoopen, een
noodlottig einde voor hen nain. Bloemaert vermeldt dat er
nog een Hollander gevangen werd gehouden dien hij door be-
middeling van de. vorstin van Sukadana zocht te bevrijden.
Die dn lkndjannasin maakten zich als zeeroovers gevreesd

1 Hit coutract bij Bloemaert, Valentijn, en De Jonge I I I 302—4.
* Hij was ook iu oorlog met üjohor. Zie; Journaal van P. van Solt bl. 50.
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en Bloemaert achtte lief; zeer wensehelijk dat zij een e kastijding
ontvingen. Zonderling genoeg ontving hij integendeel eene
opdracht van den admiraal Verhoef!' om niet hen te "contracteren"
alsof er niets gebeurd was •, en tegelijkertijd een brief van
Prins Maurits om aan den Sultan van Burnei te overhandigen.
Alsof Bandjarmasin en Burnei in elkanders buurt lagen ! schrijft
Bloemaert. Of hij den brief heeft laten bezorgen vernemen
wij niet, maar een contract niet Bandjarinasin achtte hij nut-
teloos, daar de Chineezen den handel daar geheel in hadden.
Wij zouden kunnen onderstellen dat Verhoef!' niet goed op de
hoogte geweest was, als John Sa ris, de Engelsche faktor te
Bantam, niet in zijn dagboek had opgeteekend V "Den 21
(:31) Mei l(50!> ging een Jlollandsch jacht naar Bandjannasiu
om een verbond te sluiten, en met het doel om elke kreek
en hoek van het eiland te onderzoeken." Hoe die tocht afliep
is ons niet bekend, maar zeker werden de Hollanders niet
vriendschappelijk ontvangen, daar zij het drie jaar later nood-
zakelijk vonden eene expeditie tegen Bandjarinasin uit te rusten.

John Saris, van wien wij zoo even spraken, was met Keeling
naai' Engeland teruggekeerd en vervangen dooi' Augustine Spal-
ding. Den 17 December lfiOi) kwam kapitein David Middleton
met het Engelsche schip "the Expedition" te Bantam en ver-
zocht Spalding, die Maleisch verstond, hem op zijn verdere
reis te vergezellen Eerst voer bij naar Buton, vond den radja
afwezig, maar ontmoette hem den volgenden dag met zijne
vloot op zee. De vorst verontschuldigde zich dat hij hem geenc
lading kon verschaften omdat al zijn waren door een brand
vernield waren, maar als zijn Engelsche vriend hem een
handje wilde helpen en eene naburige kampong voor hem be-
schieten zou hij hem verplichten. Middletons dienstvaardigheid
strekte zich echter zoo ver niet uit. Hij zette zijne reis voort
en kwam den 3 Februari aan 't eiland Bengaja. Hier vond hij
een Hollander, die hem mededeelde dat de Radja gevlucht was
uit vrees dat de vorst van Makassar hem zou komen bezoeken
en noodzaken tot den Islam over te gaan Deze Hollander
zou door den Sultan van Ternate als zijn zaakgelastigde of
stadhouder op dit en de omliggende eilanden zijn aange-

' Zie ook Journaal Verhoef! bl 48 . (Maart lf>09).

' I'urcbas I b. j>. 389.

4« Volgr. VIII. 8
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steld en geheel de gewoonte der inboorlingen hebben aange-
nomen. Middleton dacht dat de radja uit vrees voor de
Hollanders gevlucht was, die een lort op Bengaja wilden
bouwen, maar hiervan is in Hollandsche dokiunenten niets te.
vinden. Dat de Makassaren echter in dezen tijd hun gezag
trachtten uit te breiden is ons reeds vroeger gebleken '.

Middleton nam op Bengaja verversching in en wilde zich
toen naar de Molukken begeven , maar de moesson noodzaakte
hem zijn koers te veranderen en naar de Banda-eilanden te
zeilen, waar hij den lö Februari aankwam.

Sinds het vertrek van Hoen (Augustus 1609) hadden de
Bandaneezen de muskaatnoten en foelie in groote hoeveelheden
naar Nera gebracht en hunne benoodigdheden daarvoor van de
Hollanders in ruil ontvangen. Alleen de bewoners der eilanden
Ai en Run had men zoo "t schijnt nog niet kunnen bewegen
het voorbeeld der anderen te volgen. In deze omstandigheden
was Middleton de Hollanders zeer oinvelkom, daar van de
Kngelschen niet anders dan stijving der onwilligen in hun verzet
te verwachten was. Maar op dit oogenblik hadden zij drie schepen
en drie jachten ter reede van Nera bijeen en konden zij dus
den Engclschman de wet stellen. Toen nu deze voor Lontor
het anker uitwierp kwamen al spoedig twee Hollandsche. schip-
pers bij hem aan boord om hem uit naam van den Gouver-
neur en den Breeden Eaad aan te zeggen dat zijn schip voor
Nera moest ankeren. Middleton, die zoo als hij zelf verhaalt,
begonnen was in troebel water te visschen en de Bandaneezen
om te koopen, had weinig lust om dit bevel op te volgen en
weigerde eerst, maar toen een der Hollandsche schepen naar
Lontor overstak en men het geschut gereed maakte moest de
Kngelsclie kapitein wel voor de overmacht bukken en voer
naai' Nera. Hier werd hij door den gouverneur der vesting

riendschappelijk ontvangen, maar van lading innemen was geen
sprake, omdat nog twee Hollandsche schepen daarop wachtten,
en met de inwoners zei ven handel te drijven werd hem strikt
verboden. Middleton hield zich alsof hij in dat besluit be-
rustte en naar dé Molukken wilde varen om nagelen te laden.
Maar hij voer niet verder dan üuliguli aan het zuidoosteinde
van Oeram en stak van daar in zijn groote sloep naar Pulu Ai

v

' Vergelijk wat hiervóór bl. 58 verhaald is van een tocht der Makassaren
naar de noordkuat vau Celebes.
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ovor, waar hij fle inwoners willig genoeg vond om hem noten
en f'oelie te verschaften. Ook lijdt het geen twijfel — want
dit blijkt uit zijn eigen mededeelingen —, dat hij de Banda-
neczen tegen de Hollanders opzette, en or was zeer weinig
noodig om het smeulende vuur der vijandschap te doen uit-
breken, liet duurde dan ook niet lang of zij vereenigden
zich ten getale van omstreeks 1000 man om de vesting op
Ne ra van de landzijde in te sluiten, en richtten op den berg
die haar bestreek verschansingen op, waaruit zij haar bescho-
ten. De Hollanders deden wel pogingen om hen te verdrijven
en versloegen inenigen Bandanees, maar er bleven er altijd ge-
noeg over om de gesneuvelden te vervangen. Kei ie landing der
Hollanders op Groot Banda, waarbij zij het dorp Kombir af-
brandden , maakte de verbittering slechts te grooter.

Den 2 Juni 1(510 vertrok de gouverneur Hendrik van Berkel
met fcwee schepen naar Bantam , na zijn ambt aan Willeiu van
der Voort te hebben overgedragen. 1/llermite, de factor van
Bantam, was van meening dat de schepen verkeerd gedaan
hadden Banda te verlaten en ernstiger pogingen hadden moeten
doen om de TCngelschcn te verdrijven: dan zouden de Banda-
ncezen wel genoodzaakt geweest zijn in hun eigen belang vrede
te maken '. De toestand der bezetting werd dan ook verre van
behagel ijk Gebrek aan rijst en sagu was er wel niet, maar
de behoefte aan vleeschspijzen deed zich zoo sterk gevoelen
dat een der soldaten zelfs verlof verzocht om een gedoaden
Bandanees een stuk uit het been te snijden , dat hij met twintig
daalders wilde betalen. Ook de Engelschen op Puin Ai leden
gebrek en de Bandaneezen vertrouwden hen zoo weinig, dat
terwijl Middleton zich naar zijn schip had begeven, de achter-
geblevenen in «'root gevaar verkeerden. Hij kwam echter bij tijds
terug en het gelukte hem zooveel lading te bekomen dat hij
nog twee jonken kon bevrachten, tenvijl de Hollandsehe schepen
slechts half geladen hadden moeten vertrekken. In September
keerde hij naar Ceram en van d uir naar Bantam terug. Spal-
ding werd op Pulu Ai achtergelaten om een der jonken, die.
nog niet gereed was te volgen *.

' Brief van J. l'H. aan P. van Uaerden van 23 Oct. en aan \Y\ vini iler
Voort van 10 Nov. 1610 (HS3 R. A.)

* Middleton vertrok van Bantam naar Engeland deo 26 November 1610. Zie
over 't voorgaande zijn jonrnanl bij Purchas I b. p. 238—47; Journaal vna
Verken, a. w. II 9—24; Journaal Verhoeff p. 64 , 65.
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"Nog voor David Midrlleton was Alexander Sharpeigh niet
twee schepen van Kngoland uitgezeild (24 Maart ifiOS). Het
admiraalsohip ging in de golf van Kambaja verloren; het tweede,
de "Union" onder kapitein "Richard Itowles, kwam na op
Madagaskar den kapitein en een deel der bemanning verloren
en te vergeefs getracht te hebben Kambaja te bereiken, den
6 Augustus Kilt!) voor Atjeh. De Hollandsehe kooplieden, die
zich hier bevonden , werkten de Kngelschcn tegen , waarvoor zij
ook zei ven openhartig uitkomen •: alleen met de kooplieden
van (ïuzerate gelukte 't Rowles eenigen handel te drijven.
Hij voer toen naar Friainan en Tiku, deed daar eene
kleine lading peper op, zond zijne onverkochte goederen naar
Bantam en nam in Februari Kill) de terugreis aan 2.

Nu wij de gebeurtenissen verhaald hebben die tot het eind
van ]fil() in den archipel plaats grepen, begeven wij ons ten
slotte naar linn tam . waar Jacques l'Heniute de Ncderlandsehe
belangen voorstond. Uit de brieven aan zijne principalen »
vernemen wij dat ten gevolge van de veranderingen in de
Regeering, waardoor de ooms des Sultans (zoo 't schijnt de
conservatieve partij) aan 't bewind gekomen waren , de Bantain-
mers den handel hoe langer hoe meer bemoeilijkten. Zij hadden
alle steenen huizen der Chineezen laten afbreken en L'Hermite
dacht dat ook hij hetzelfde bevel zou hebben ontvangen, indien
de Bantammere niet door den machtigen vorst van Mntarain
op Midden-Java met oorlog bedreigd werden en daarom de
Hollanders meenden te kunnen noodig hebben. Daarenboven
bleek de lucht te Bantam voor de Hollanders zoo verderfelijk,
dat l/llermite's personeel in korten tijd van 25 op 0 geslonken
was ». Hij had om die redenen de onderhandelingen met den
regent van Djakatra hervat en den 13 November met hem

• Brjef van Aelbr. Willenuz aan J. l'Hermite, uit Atjeh, 12 Mrt. 1610
(HS. R. A.).

* IÜ September 1610 vond Hcnry Middletou, op weg naar Indië, de Uuiou
aan de kust van Madagaskar. Zie het journaal in "The Voyages of J. Laucaster»'
(Ilakluyt Society) p. 160, 161. Teo slotte strandde het schip aan de Franschc
kust. Z'~ over zijne avonturen Purchas I b. p. 232—35.

» 'jie vau 10 Nov. viudt men bij De Jouge III 339 vv. Zie ook een brief
van 4 Sept. eu de Resolutie» van den Breeden Raad te Bantam, Oct. Nov.
1010 in U.S. op 't K. A

• Journaal Verhoeff p. 65.
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een contract gesloten, waarbij ccne plaats in de stad om een
faktorij te bonwen aan de Hollanders werd afgestaan en de
voorwaarden van den handel werden vastgesteld '.

Kort te voren, den 29 September had Wemincr van Berchem
niet het jacht de Ilazewind te Bantam de tijding aangebracht
dat. den !• April van dit jaar een twaalfjarig bestand aan den
oorlog tusschen Spanje en hare afgevallen Nederlandsche pro-
\ inden voorloopig een einde had gemaakt. Buiten Europa zou
dit traktaat een jaar later ingaan, liet had groote moeite ge-
kost de Spaansche Regeering terug te brengen van haar voor-
nemen om den handel der Hollanders in Indië niet te ge-
doogen, maar toen zij begreep dat er van geen vrede sprake
zou zijn zoolang zij aan die bepaling vasthield, had zij eindelijk
schoorvoetend toegegeven. Er was nu wel vastgesteld dat de
Hollanders geen handel mochten drijven in de havens eu plaatsen
buiten Europa die door de Spanjaarden en Portugeezen bezet
waren, doch tevens dat zij vrij konden handelen met "alle
andere" vorsten en volken die hun dit wilden vergunnen.

Men zag in Holland wel in dat deze vergunning voor ver-
schillende uitleggingen vatbaar was en tevens dat het. geen zaak
was op de vredelievendhcid en toegeefelijkheid der Spanjaarden
en Portugeezen in Tndie te rekenen. Om zich daar te hand-
haven zou dus zoo goed als vroeger krachtsinspanning vereiseht
worden. Xu had de Oost-Indische Compagnie door de groote
oorlogslasten en andere oorzaken * zooveel geleden dat hare
actiën, die eens tot 140 pCt. waren gestegen, thans niet meer
dan 48 pCt. waarde hadden. In dezen nood besloot de Itegee-
ring haar bij te staan*, zoodat zij in staat was in 't begin
van lfilO weder acht schepen in zee te zenden. Hiermede ver-
trok , even als de vorige maal, een contingent soldaten, eenige
handwerkslieden, en een aantal vrouwen van de lichte soort,
doch die men zoo 't schijnt eerst met soldaten had laten huwen,
daar men hoopte deze zoodoende Indic tot een vast verblijf te
doen kiezen. De uitrusting der vloot liet echter, zoo als wij
later zien zullen, veel te wenschen over. Aan het hoofd der
expeditie stond Pieter Both, die reeds als admiraal in 160(1
eene vloot naar Indië had trebracht. maar er toen slechts

' Contract bij Van der Chijs, De Nederl. te Djakatra, U. 201 en De Jon>re
Hl 382. Vgl. Carnphuia bij Yalentijn IV 1 p. 434.

2 Zie De Jonge III. 121 vv.
* Uesol. der Staten-Generaal aangeh. bij De Jonge III 122 aant.

8»
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"korten tijd gebleven was. Thans zou hij een hoogere betrekking
vervullen. Bewindhebbers der Compagnie hadden den raad van
Matelieff en anderen ter harte genomen en besloten het opper-
bewind in Indië op te dragen aan een "gouverneur-generaal".
Both werd als zoodanig aan 's Lands Regeering voorgesteld
en ontving zijne aanstelling van de Staten-Generaal op eene
instructie, waarbij zij zei ven als Souvereinen van Indië optra-
den. Ken collegie dat den naam voeren zou van "Raad van
Indië" moest hem ter zijde staan. Onder de speciale voorschriften
in die instructie verdient vooral opmerking dat hij het mono-
polie van de specerijen tegen alle andere natiën moest hand-
haven en van den vorst van Djakatra moest "begeereii" een
goed gelegen plaats tot het bouwen van een fort om tot "rendez-
vous van de gansche Indische navigatie te dienen '.

Den strijd dien de Hollanders te voeren hadden met andere
tëuropeesche natiën, voordat zij dit bereikt: het monopolie van
den speccnjlmudcl en daarmede het oppergebied in den Malei-
scheu archipel verkregen hadden, hebben wij thans te verhalen V

i Zie uitvoerig: De Jonge III. 130—34.
' Door welwillende vergunning van den Rijks-Archivaris en de vriendelijke

hulp van den Commies Ohartcrmeester, den heer J. H. Hiugnian, heb ik voor
deze studie de oorspr. documenten op 't Rijks-Archief kunnen raadplegen. Ze zijn
in de aanteekeningen vermeld als HS. R. A. — Daar de heer De Jonge na 1610
uitsluitend over de gebeurtenissen op .lava handelt, zullen voor 't vervolg dezer
studiën grooteudeels onuitgegeven documenten geraadpleegd worden. Het is mijn
plnn de meest belangrijke dier documenten iu 't licht te geven.




